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دی بۆڤوار
تێگەیشتن لە رەگەزی دووەم
ئا.لە ئینگلیزییەوە :شاسوار كەمال مەحمود*
سیمۆن دی بۆڤوار ( )1986-1946فەیلەسوفی بوونگەرایی فەڕەنسی،
هاوكات وەك روناكبیرێكی گشتی ،چاالكوانێكی سیاسی ،تیۆریستێكی فێمێنیست و
كۆمەاڵیەتی ناسراوە .ئەو خۆی وەك فەیلەسوف نەناسیووە ،بەاڵم كاروهاوبەشە
مەزنەكانی لەبواری بوونگەرایی و فێمێنیستی بوونگەرایی ،ئەو دەكەنە فەیلەسوف
و فیمێنیستی دیاری سەدەی بیست .نووسینەكانی دی بۆڤوار جۆراوجۆرن :رۆمان
 ،وتار  ،ژیاننامە  ،دەربارەی فەلسەفە ،سیاسەت و كێشە كۆمەاڵیەتییەكانن.
فەلسەفەی فێمێنیستی دی بۆڤوار
لە كتێبی ( رەگەزی دووەم)The Second Sex -دا ،دی بۆڤوار زۆر
راشكاوانە دەست بۆ گرفتەكانی ژنان دەبات .سەرەتا باس لە چەمكی ئافرەت
بوون دەكات و دەپرسێت ئایا لەراستیدا شتێك بوونی هەیە بەناوی ئافرەتەوە؟
ئەگەر هەشبێت ،ئایا شتێكی پەسەندە؟ ئایا رۆڵی ئافرەت چییە لە جیهاندا و
دەبێت رۆڵی ئافرەت چی بێت لە جیهاندا؟
دی بۆڤوار سەرەتا لەو راستییەوە دەستپێدەكات و پێیوایە (مێ) بوون
واتای ئافرەت بوون ناگەیەنێت .هەروەها ئاماژە بەوە دەكات كە ژنان هەمیشە
پێویستیان بەوە هەیە رەگەزی خۆیان پێناسە بكەن،لەكاتێكدا پیاوان هەرگیز
پێویستیان بەوە نەبووە رەگەزی خۆیان بناسێنن .لەم روانگەیەشەوە رەگەزی
پیاوان هەمیشە وەك رەگەزی باوی كۆمەڵگە سەیركراوە و هاوتا كراوە بەرەگەزی
مرۆڤایەتی .بەتێگەیشتنی دی بۆڤوار (نێر)بوون لە روانگەی كۆمەڵگەوە گرفت
نیە ،بەاڵم (مێ) بوون بارێكی تایبەتە .بۆ سەلماندنی ئەم تێگەیشتنەش ئاماژە بە
بۆچوونەكانی (ئەرستۆ و سانت تۆماس) دەكات  ،كە ئافرەت وەك ( بوونێكی
ناتەواو یاخود مرۆڤێكی ناتەواو) وێنا دەكەن.
لەم روانگەیەوە دی بۆڤوار دەگاتە ئەو دەرئەنجامەی كە چەمكی (ئافرەت
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بوون) چەمكێكە لە گۆشەنیگای دنیایەكی نێرساالرییەوە پێناسەی بۆ كراوە بەو
شێوەیەی كە پیاوی حەزی پێیەتی و ئارەزوی دەكات ،بۆیە دی بۆڤوار پێیوایە كە
چەمكی ئافرەت بوون نابێت پێچەوانەی پیاو بوون بگەیەنێت  ،چونكە ئافرەتیش
وەك پیاو بوونێكی تەواو و سەربەخۆیە.
مرۆڤایەتی ئاشنایە بە پۆلێنكردنی شتەكان بە پێوەری دوالیزمی
وەك:رەس��ەن و بیانی  ،ب��اوەڕدار و بێباوەڕ  ،چینی بااڵ و چینی خوارەوە،
بەاڵم دی بۆڤوار لەگەڵ ئەم پۆلێنكردنەدا نیە و پێیوایە شتێكی دروست نیە ئەم
دوالیزمیە بۆ پۆلێنكردنی نێوان رەگەزەكان ( نێرو مێ) بەكار بهێنرێت.
سەبارەت بە هۆكاری باڵدەست بوونی نێرساالریش لە كۆمەڵگەكانی
مرۆڤایەتیدا ،دی بۆڤوار رەتیدەكاتەوە كە ژمارەی پیاوان ،یاخود سروشتی ئافرەت
هۆكاربن بۆ ئەم بااڵدەستییە .دی بۆڤوار ئاماژە بۆ ئەوە دەكات بەگەڕاندنەوەیەك
بۆ مێژوو ئەو راستیەمان بۆ دەردەكەوێت ،كە هەمیشە ژمارەی ژنان لە پیاوان
زیاتر بووە .سەبارەت بەوەی كە سروشتی ئافرەت هۆكارێك بێت بۆ بااڵدەستی
پیاوان  ،دی بۆڤوار پێی وایە سروشتی شتەكان شتێك نین كە نەتوانرێت
گۆڕانكاریان بەسەردا نەیەت،بۆیە ئەم هۆكارەش دوورە لە راستییەوە.
بە تێگەیشتنی بۆڤوار بااڵدەستی پیاوان و ژێردەستی ژنان دەگەڕێتەوە بۆ
خودی ژنان خۆیان .ئەو پێیوایە ژنان وەك هێزێكی كۆی یەكگرتوو هەوڵ نادەن
تا ناسنامەیەكی تایبەت بۆ خۆیان دروست بكەن .بۆڤوار رایدەگەیەنێت تائێستا
بزووتنەوەیەكی راستەقینەی یەكسانیخوازی ژنان بوونی نەبووە لەبەر نەبوونی ئەو
یەكێتییەی نێوان ژنان خۆیان.
سەبارەت بەو بۆچوونەش كە پێیوایە ئافرەتان بەشێكی دانەبڕاون لە
پیاوان و ناتوانن بەب ێ پیاوان بژین ،ئەو دەڵێت راستە ژنان پێویستیان بە پیاوان
هەیە  ،بەاڵم لە هەمانكاتدا پیاوانیش پێویستیان بە ژنان هەیە بۆ دابینكردنی
پێداویستیەكانیان بە تایبەتی تێركردنی غەریزەی سێكسی.
لە كۆتاییدا بۆڤوار دەڵێت پیاوان لەوەدا سەركەوتوو بوون ،كە لە رێگەی
دابینكردنی پێداویستیە فسیۆلۆژییەكانەوە توانیویانە ئافرەتان كۆنترۆڵ بكەن و
رۆڵی پاسیڤیان پ ێ ببەخشن .بۆ رزگاربوون لەو بارودۆخەش ئەو پێیوایە ئافرەتان
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لە رێگەی هێزی جەستەیی و دەروونی و ئابوورییەوە ناتوانن بگەنە ئازادی
راستەقینە ،بەڵكو لە رێگەی هێزی یەكگرتووی خۆیانەوە بۆ تێكشكاندنی ئەو
دنیایەی پیاوان بۆی دروستكردون.
چەمكی جەستە و ئافرەت بوون
لەهەمان كتێبدا ( رەگ��ەزی دووەم )The Second Sex-دی بۆڤوار
سكێچێكی روونمان پیشاندەدات دەربارەی تێگەیشتنی ئافرەت بۆ جەستەی خۆی
و بۆ كاری ئۆرگانەكانی جەستەی .هەروەها باس لە كاریگەرییەكانی كۆمەڵگە
دەكات بۆ دروست بوونی ئەو تێگەیشتنە.
دی بۆڤوار پێیوایە هیچ كەسێك لە دایك نابێت وەك ئەوەی كە هەیە،
بەڵكو بوونمان دەرئەنجامی كۆمەڵێك هەڵبژاردەیە كە لە ژیانماندا دەیگرینە
ب��ەر .كاتێك لەو سەرچاوانەی خۆمان ،یاخود ئەو سەرچاوانەی كۆمەڵگە
بۆی فەراهەمكردووین خۆمان بنیات دەنێین  ،ئەوا تەنها بەهاكان دروست
ناكەین  ،بەڵكو لەو رێگەیەوە خۆشمان دروست دەكەین.بوونمان دەرئەنجامی
هەڵبژاردنەكانمانە.
سەبارەت بە جەستەی ئافرەت ،دی بۆڤوار لەڕێگای كۆمەڵێك حاڵەتەوە
دەگاتە ئەو دەرئەنجامەی كە ئافرەت لە رێگەی جەستەی خۆیەوە دەتوانێت
تێڕوانینی پۆزەتیڤ ،یاخود نێگەتیڤی دەربارەی بوونی خۆی هەبێت .ئافرەت
دەتوانێت جەستەی خۆی بەكار بهێنێت بەشێوەیەك كە وەك بوونێكی ئازاد
مامەڵەی لەگەڵدا بكرێت  ،یاخود بەشێوەیەك كە بچەوسێنرێتەوە .دی بۆڤوار
پێیوایە هیچ گرفتێك دەرب��ارەی جەستەی ئافرەت بوونی نییە ،ئەوەی هەیە
پەیوەندی بە تێگەیشتنی ئافرەت خۆیەوە هەیە.ئایا ئافرەت خۆی وەك بابەتێكی
ئازاد دەبینێت یاخود وەك شتێكی بینراوی كۆمەڵگە.
بە تێگەیشتنی دی بۆڤوار – كە بیرۆكەكەی لە سارتەرەوە وەرگرتووە-
ئافرەت بوون شتێكە لە روانگەی پیاوانەوە .چەمكی ئافرەت بوون چەمكێكی
نێرانەیە ،چونكە هەمیشە نێر سەیر كەر بووە و ئافرەتیش سەیركراو ،كەواتە
مانای ئافرەت بوون مانایەكە لەالیەن پیاوانەوە داڕێژراوە،هەروەها سكپڕبوون

6

و ئۆرگانەكانی دیكەی ئافرەت شتێك نین مایەی شەرم و نەنگی بن بۆ ئافرەت
ئەگەر كۆمەڵگە كۆمەڵگەیەكی تەندروست و كراوە بێت.
بۆ سەلماندنی بۆچوونەكانیشی دی بۆڤوار ئاماژە بە قۆناغی منداڵی
كچان و كوڕان دەكات كە هەردوو رەگەز هەمان حەز و ئارەزوویان هەیە و
جیاوازی نێوانیشیان شتێكی زۆر سادەیە .ئەو دەپرسێت بۆچی دواتر ئەم جیاوازییە
گەورەتر دەبێت و گرنگی زیاتر پەیدا دەكات؟ ئەو دەپرسێت ئەو شتانە چین كەوا
لەكەسێك دەكەن ببێت بە ئافرەت؟
دی بۆڤوار لەسەر ئەم ئارگومێنتە بەردەوام دەبێت و ئاماژە بەوە دەكات،
كاتێك جەستەی كوڕان و كچان گەشە دەكات ،كۆمەڵگە دوو تێڕوانینی جیاوازی
هەیە .سەبارەت بە جەستەی كوڕان وەك پرۆسەیەكی ئاسایی مامەڵەی لەگەڵدا
دەكات ،بەاڵم سەبارەت بەجەستەی كچان زۆر بە وریاییەوە مامەڵە لەگەڵدا
دەكات.
پیاوان چاو لە جەستەی م ێ دەبڕن  ،سەیری دەكەن وەك بوونێكی سێكس
بەخش  ،دایك بەردەوام كچەكەی دەربارەی جەستەی ئاگادار دەكاتەوە ،كوڕانیش
كۆمێنتی سێكسی دەرب��ارەی جەستەی كچان دەدەن...هتد ...هەموو ئەمانە
وادەكەن ئافرەت رقی لەجەستەی خۆی بێت و حەزبكات بوونی نادیار بێت.
بۆ چارەسەركردنی ئ��ەم ب��ارودۆخ��ە دەروونییەش دی بۆڤوار ژنان
هۆشیاردەكاتەوە كە بەهیچ شێوەیەك هەست بەشەرم نەكەن ،دەرب��ارەی
جەستەی خۆیان ،بەڵكو بە پێچەوانەوە هەست بە فەخر و سەرفرازی بكەن
 ،چونكە ئەو كۆت و بەندانەی رووبەڕووی دەبنەوە دروستكراوی كۆمەڵگەیە
وسروشت لێیان بەرپرس نیە .بەڵگەش بۆ ئەو تێگەیشتنە ئەوەیە :ئایا كاتێك
ئافرەتان بەتەنها لەشوێنێك دوور لە پیاوان پیاسە دەكەن و بەناو سروشتدا گەشت
دەكەن هەمان هەستیان هەیە؟ لەبەر ئەمە پێویستە لەسەر ئافرەتان بەشێوەیەكی
ئەرێنی لەجەستەی خۆیان بڕوانن.
هاوكات داواش لە كۆمەڵگە دەكات بواری زیاتر بدات بە نەوەكانی،
بۆ ئەوەی ئ��ازادی ئافرەت زیاتر گەشە بكات و بەشێوەیەكی تەندروستیش
پەروەردەی سێكسی نەوەكانی (نێر و مێ) بكات  ،بۆئەوەی هەردووال بەشێوەیەكی
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سەرنجڕاكێش لەیەكدی بڕوانن نەوەك بەشێوەیەكی خۆپەرستانە.
دی بۆڤوار وەك مرۆڤ
سیمۆن دی بۆڤوار لەخانەوادەیەكی دەوڵەمەندی كاسۆلیك لەدایك بووە.
لە قۆناغی منداڵییەوە تا تەمەنی  14ساڵی منداڵێكی دیندار بووە و حەزی كردووە
ببێت بە راهیبە ،بەاڵم لەتەمەنی  14ساڵیدا گرفتی باوەڕی بۆ دروستدەبێت و
تا دەمرێت وەك كەسێكی بێ باوەڕ دەمێنێتەوە .لەرووی رۆشنبیریشەوە باوكی
كاریگەری گەورەی لەسەری هەبووە.
پاش بەدەستهێنانی بڕوانامەكانی بەكالۆریا و دبلۆم لە زانكۆی سۆربۆن
فەلسەفە دەخوێنێت .دوای ئەوە بەشداری تاقیكردنەوەی ()agrégationدەكات.
ئەو تاقیكردنەوەیە بەیەكێك لە تاقیكردنەوە ئاست بەرزەكان دادەنرێت .هەر
لەوكاتەشدا سارتەر دەناسێت و هەردووكیان بەسەركەوتووی لەو تاقیكردنەوەیە
دەردەچن  .سارتەر یەكەم دەبێت و دی بۆڤواریش دووەم .لەو كاتەدا دی بۆڤوار
الوترین كەس دەبێت كە ئەو بڕوانامەیە بەدەست بهێنێت.
هەرچەندە سارتەر داوای لێدەكات شووی پێ بكات ،بەاڵم دی بۆڤوار ئەم
داوایە رەتدەكاتە و لەبری ئەوە پەیوەندییەكی هەمیشەیی لەگەڵ گرێدەدات لە
دەرەوەی سنووری ژن و مێردایەتی .دی بۆڤوار قەناعەتی بەشووكردن نەبوو،
بۆیە خۆی نەخستە ناو ئەو گر ێ بەستەوە .دی بۆڤوار منداڵی نەبوو  ،هەروەها
هیچ ئیلتیزامێكی ژن مێردایەتی نەبوو ئەمەش كاتێكی باشی بۆ گەڕاندبۆوە بۆ
نووسین و بەدەستهێنانی پلەی ئەكادیمی و بەشداریكردن لەچاالكییە سیاسیەكان
و گەشتكردن بۆ واڵتان.
ساڵی  1931دەبێتە مامۆستای دواناوەندی .لەماوەی كاری مامۆستایەتیدا
دی بۆڤوار پەیوەندی سێكسی لەگەڵ ژمارەیەك لە خوێندكارە كچەكانی خۆیدا
دروستدەكات .هەر لەسەر ئەو كارەشی لە ساڵی  1943دا لەكاری مامۆستایی دوور
دەخرێتەوە ،بەاڵم ئەو لە نووسینی كارە فەلسەفی و بوونگەراییەكانی بەردەوام
دەبێت.
ساڵی  1944یەكەم وتاری فەلسەفی خۆی بەناوی ()Pyrrhus et Cinéas
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باڵودەكاتەوە .لەكۆتاییەكانی جەنگی جیهانی دووەمدا لەگەڵ سارتەر و هەندێك
لە هاوڕێكانیدا باڵوكراوەیكی سیاسی بەناوی ( )Les Temps Modernesباڵو
دەكەنەوە ،تامردنیشی دی بۆڤوار لەو باڵوكراوەیە كاردەكات.
ساڵی  1949كتێبی  The Second Sexباڵودەكاتەوە.ساڵی  1954كتێبی
 The Mandarinsباڵو دەكاتەوە كە بەهۆی ئەو كتێبەوە دەبێتە خاوەنی بەرزترین
خەاڵتی ئەدەبی فەڕەنسی  .Prix Goncourt :دوای ئەوەش بەردەوام دەبێت
لەباڵو كردنەوەی رۆژژمێری گەشت و سەفەرەكانی.
لەساڵی 1970دا بەشداری دەكات لە بزوتنەوەی ئازادی ژنان .ساڵی 1980
كۆمەڵێك كورتە چیرۆك بەناوی When Things of the Spirit Come First
باڵودەكاتەوە.ساڵی  1981وتارێك دەربارەی ساڵەكانی كۆتایی ژیانی سارتەر باڵو
دەكاتەوە .دوای مردنی سارتەر ،دی بۆڤوار ئەو نامانەی كەسارتەر بۆ ناردبوو
بە دەستكاریكردنەوە باڵودەكاتەوە ،ئەویش لەبەر ئەوەی نەبنە هۆی ئازاردنی ئەو
كەسانەی تا ئەو كاتە لە ژیاندا مابوون.
ساڵی  1986كۆچی دوایی دەكات و لەدوای خۆی ئەونامانەی بۆ سارتەر
و كەسانی دی ناردبوو بەبێ دەستكاری كردن باڵو دەكرێنەوە.

سەرچاوەكان:
1. Wikipedia, the free encyclopedia.
2.http://voices.yahoo.com/the-feminist-philosophy-simone-debeauvoir-4990508.html3.
_http://www.philosophynow.org/issues/69/Becoming_A
Woman_Simone_de_Beauvoir_on_Female_Embodiment.
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پەیوەندی نێوان سیمۆن دی بۆڤوار و سارتەر
ئامادەكردنی  :سەالح سەعید ئەمین
ئەو پەیوەندییە حیرەتئامێزەی لەهاوینی 1929دا لەنێوان ژان پۆڵ
سارتەر و سیمۆن دی بۆڤواردا هاتە ئاراوە ،ئەو گەشتانەی پێكەوە بۆ باخچەی
لۆگسۆمبۆرگ دەیانكرد لەپاریس دەیانكرد ،ئامادەییەكی فراوانی لەنێو قوتابیە
درەوشاوەكانی فەلسەفەدا هەبوو لە ئیكۆڵ نۆرماڵ.ئەمە بابەتی كتێبەكەی كاروڵ
سیمۆر –جۆنز-ە.
سارتەر بەسێ ساڵ تەمەن لەسیمۆن گەورتر بوو ،ناوبانگیكی خراپی بۆ
دروستكردبوو،نوسین و بۆچونەكانی بەوەناسرابوون كەلەهەڵهێنجانی فەلسەفەیەكی
نامۆوە سەرچاوەدەگرن كەلەسەرگەردون وەستاون ،وەك چۆن بەهەڵسوكەوتە
ناسروشتیەكانی ناسرابوو لەئاهەنگەكانی قوتابیاندا ،لەسەرلەبەیانی رۆژێكدا
دی بۆڤوار خۆی لەباخچەی لۆكسۆمبۆرگدا بینیەوە،كەوتە داوی خۆشەویستی
سارتەرەوە،كەوتە ژێر كاریگەری سیحرەكانیەوە،سارتەر ساحیرێكی لێزان ولێهاتوو
هاوكات ناقۆاڵ بەشێوەیەكی جادویانە.
سارتەر گوێی بۆ بۆچونەكانی ه��ام��ول»ج��ودە» پشت سنورەكانی
حیرەت ،یان مەعریفە گرت ،پاشان سێ كاتژمێری بەڕێكرد لەشەقارشەقاركردنی
فەلسەفەكەیدا بۆ پارچە پارچەی بچوك.
دوای چەند مانگێك ،دی بۆڤوار دەستپشخەرییەكی كرد بۆسارتەر،
سارتەریش هاوسەرگیری بە»دامەزراوەیەكی بۆرجوازی ریسوا»وەسفكرد ،و ئیدی
سیمۆن هارمۆنییەكی رۆمانسی خستەروو« :كەئەوان گرێبەستێك بۆ ماوەی دوو
ساڵ دەبەستن كەقابیل بەتازە كردنەوەیە ،سەبارەت پەیوەندی نێوانیان ،دەستی
بەسەر سارتەدا هێناو هەستیكرد بۆنی سارتەر تێكەڵەیەكە لەتوتن و موعجەنات
و رایموسی «.
ئابەوجۆرە یەكێك لەپەیوەندییە پڕ حیرەتەكانی مێژووی ئەدەب
دەستیپێكرد ،ئەونامانەی س��ارت��ەر بۆ خۆشەویستی نوسیونی گوزارشتن
لەفەلسەفەیەكی ئەكادیمی سەرسوڕ ئامێز ،گوزارشتن لەخۆشەویستی و
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رۆمانسیەت و خەیاڵی زانستی.
ئێمە دوو هۆشاری تواوەین لەیەك جەستەدا ،لەنێوان ئاسمان و
زەویدا شەپۆل دەدات،دوو جەستەی ئالی بچوكین سەبارەت بەنیگەرانییەكانی
بۆڤوار،ئەوان جەستەیان لێكجیابو.
هەردوو كیان بەجیاو لەدوو شوێنی جیاوازدا بۆ ئەركی وانە وتنەوە
دامەزران،پاشان سارتەر بانگهێشتی سەربازی زۆرەملێ كراو نۆ مانگی وەك
زیندانی جەنگ لەزیندان بەسەربرد ،لەم ماوەیەدا پەیوەندیەكانی نیوانیان باش
نەبوو ،دیدو تێروانینی هەریەكێكیان دەربارەی هاوسەرگیری و پەیوەندییەكانیان
تەواو لەیەك جیاواز بو ،لەگەڵ ئەوەشدا پەیوەندییەكانیان زیاد لەسەدەیەك درێژەی
كێشاو لەو ماوە زۆرەدا هەریەكەیان پارێزگاری لەو پەیمانەكرد كەبەیەكتریان
دابوو ،بەوەی هەریەكێكیان ئەویتریان ئاگادار بكات لەهەمو ئەوەی روودەدات
و بەسەریدا دێت.
لەكاتی سەرەمەرگیدا ،دی بۆڤوار گوتی» :مەرگی سارتەر لەیەكی
دابڕین،هەرگیز مەرگی من نامانكاتەوە بەیەك،پێكەوە گونجانی ئەو ماوە
دوورودرێژەمان پێكەوە بەسە».
سارتەر و دی بۆڤوار دوو كەرەسەی قورسن بۆ كەسێك بیەوێت ژیانیان
بنوسێتەوە،ئەوەی ژیانیان بنوسێتەوە ،ئەوەی بیەوێت و هەوڵبدا بەتەواوی
لەعەقڵیەتی هەریەكێكیان تێبگات هەست بەقورسی كارەكەی دەك��ات،وەك
یەكێك لەقوتابیەكانی سارتەری لێدێت لەقوتابخانەی «اللیسیە»،یەك لەقوتابیەكان
دەڕواتە پۆلەوەو بەالقرتیكردنێكەوە بەدەوروبەری قوتابیەكاندا دەروانێت و دوای
بێدەنگییەك كە  45چركە دەخایەنێت هاواردەكات « :هەموو ئەم دەموچاوانە
روناكییان تێدانیە».
سەرباری ئەم قورسییە ،بەاڵم سیمۆر-جۆنز –ی نوسەر ژیاننامەیەكی باشی
بۆ هەردووكیان نوسیوە ،جگەلەوەی لەسەرووردەكارییە تایبەتەكانی ژیانیان وەستاوە
هاوزەمان لەبارەی رۆمان ،شانۆ ،وتار،یادەوەری و كەمپینەسیاسیەكانیانەوە دواوە
كەوایانكرد ئەم دوو بەناوبانگە ببنە ڤۆڵتێرو ڤیگتۆر هۆگۆی سەدەی بیستەم.
ئەوشتەی كەزۆر كەس لەسارتەریان چاوەرێدەكرد سوربوونی سارتەربوو
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لەسەرتاقیكردنەوەی دەسەاڵتەكەی ،لەكاتێكدا هێندەی دۆستەكانی دوژمنیشی
هەبوو .فەلسەفەی «وجودی» رەتكردەوە كەبەم فەلسەفەیە ناو و ناوبانگی
پەیداكرد.
ب ێ ئەوەی لەرووی فكرییەوە هاوبەشیان بن پلەی دووەمیان بەدەست
هینا لەرێی دۆزە چەپە سیاسیەكانەوە وەلێ ناكرێت بەرەهایی هەڵوێستیان
بەهەلپەرست دابنرێت ،ئەمان كاتێك نەیار بوون بەشەری فەرەنسا بۆ سەرجەزائیر
،ئەمان كاتێك نەیاربون بەئەشكەنجەدان لەالیەن سوپای فەرەنساوە خەریكبو
لەسەردەستی تیرۆریستە راسترەوەكان تیرۆر بكرێن،بۆ ئەمرۆ سەرجەم هەڵوێستە
سیاسیەكانیان بەتەندروست دەرناكەون.
ئەو فەیلەسوفانەی هەوڵدەدەن جیهان بگۆڕن ،هەندی هەڵەدەكەن،
ئەو نوسەرانەی كەدەیانەوێت دەنگیان ببیسترێت ،پێویستە لەسەریان بگەنە
رێگەچارەیەكی مام ناوەندلەگەڵ چاودێریدا،ژمارەیەكی كەم لەنوسەران پارێزگاری
لەئازادی فكرییان دەك��ەن ،وەك سارتەر و كامۆ ،تەنانەت كاتێك سارتەر
لەزیندانیش بو وەك زیندانییەكی جەنگ شانۆیەكی لەبارەی بەرگری فەلەستینەوە
نوسی لەرۆژگاری داگیركاری رۆماندا)1(.

سەرچاوەكان:
()1ئ��ەم بابەتەلە»التایمز»ەوە وەرگ��ی��راوەو لەپاشكۆی «المنارات» ی
رۆژنامەی «المدی»دا لەژمارە»»2416ی رۆژی  7ی ئازاری  2012دا باڵو بوەتەوە.
()2سایتی :ویكیپیدیا،الموسوعە الحرە2012-4-24.
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سیمۆن دی بوڤوار و بزوتنەوەی ژنان
كلۆدیەن مونتی
لە فارسییەوە :رێباز مستەفا
كلۆدیەن مونتی  ١٩٤٩لەپاریس چاوی بەدنیا هەڵێناوە .دایكی ،ژوسین
سێر ،كیمیازان و باوكیشی ژان پیر سێر ،بیركاریزان بوو .كلۆدیەن لەتەمەنی
گەنجیدا پەیوەستی بزوتنەوەی ژنان فەرەنسا بوو ،هەر لەسەرەتاوە پەیوەندییەكی
دڵسۆزانەی لەگەڵ سیمۆن دی بوڤوار و خوشكە نیگاركێشەكەی ،واتە هێلین
سیمون دی بوڤوار و ژان پۆل سارتەر دروستكرد ،كە تا مردن هەر بەردەوام
بوو .ئەو خاوەنی بەڵگەنامەی دكتۆرا لەرشتەی «لێكۆڵینەوە لەژیانو بەرهەمەكانی
سیمۆن دی بوڤوار» لەزانكۆی نیس و ئەندامی ئەنجومەنی سیمۆن دی بوڤوارە.
لەكتێبەكانی كلۆدیەن مونتی دەتوانین ئاماژە بەخوشكانی دی بوڤوار ،سیمۆن
دی بوڤوار و بزوتنەوەی ژنان :بیرەوەریەكانی كچێكی شۆڕشگێڕو ئەوینداری
ئازادی:سارتەر و دی بوڤوار بكەین.
ئەم وتارەی خوارەوە لەو رووەوە گرنگە كە یەكێكە لەگێڕانەوە دەگمەنو
ئۆرجیناڵەكانی بەشداریی سیمۆن دی بوڤوار لەچاالكیە زانست ی و رۆشنبیریەكانی
بزوتنەوەی ژنان و كاردانەوەو كاریگەریی تیۆریو زانستیی ئەو لەسەرهەڵدان و
چەكەرەكردنی ئەو بزوتنەوەەیە لەفەرەنسا ( و لە جیهان).
● سیمۆن دی بوڤوار و بزوتنەوەی ژنان :گێڕانەوەی شایەدحاڵێك
من هەر لەرۆژەكانی سەرەتای ژیانم ،منداڵێكی رەگەزی دووەم بووم.
ساڵی  ،١٩٤٦جەنگی دووەمی جیهانی تازە كۆتایی هاتبوو ،فەرەنسا خەریكی
ساڕێژكردنی برینەكانی بوو كە لەئەنجامی داگیركاریی نازیەكان تووشی ببوو،
دایكم بڕیاریدا لە كیمیا كوانتۆم بخوێنێتو ببێتە مامۆستای كیمیا لە زانكۆی
سۆربۆن،بەاڵم چونكە ئەوكات هاوسەری بیركاریزانێك بوو ،هەندێك لەهاوكارانی
باوكم ئامۆژگاریان كرد ،كە واز لەو رشتەیە بێنێتو ژیانی خۆی بۆ «ئەو پیاوە كە
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بۆی هەیە ببێتە زانایەكی بەناوبانگ لەو خێزانە» تەرخان بكات.
ئەو گوێی نەدایە ئەو ئامۆژگاریانەو درێژەی بەخوێندنەكەی خۆی دا.
لە١٩٤٩رۆژێك لەڤیترینی كتێب فرۆشیێك چاوی بەكتێبێك كەوت كە بووبووە
مایەی باسو هەرایەكی زۆری نابووەوە .چووە نێو كتێب فرۆشیەكەو دانەیەك
لەكتێبی(رەگەزی دووەم)ی كڕیو لەكاتێكدا كە دووگیان بوو منی لەسكدا بوو،
دەستی بەخوێندنەوەی كتێبەكە كرد .كتێبەكە تەكاندەرانە بووو ئەو ئیدی تەنیا
نەبوو .لەوساتە بەدواوە دەیزانی هەستێكی راستو دروستی هەبووەو ،توانای
بەدەستهێنانی هێزو وزەی پێویست بۆ بەرەنگاریو نەك هەر تەنها بۆ بوون
بەمامۆستای كیمیا بەڵكو توانای بوون بەیەكێك لە باشترین سەركردە ژنەكانی
زانكۆ لەفەرەنسای هەیە.
لەو مانگەی كە منی هێنایە دنیا ،بەشی دووەمی كتێبی رەگەزی دووەم
لەنێو هەراو مشتومڕی ئەو سیاسەتمەدارو نووسەرانە باڵو بووەوە كە نەیاندەتوانی
بەرگەی بگرن،بەاڵم بەهۆی ئەو كتێبە دایكم تواناو ورەیەكی مەزنی بەدەستهێنا.
ئەو منیشی فێر كرد كە شوێنپێی ئەو هەڵبگرم.
بیست ساڵ دواتر لە  ،1968من لەپشت دەرگای خانووی ژمارە 11ی
شەقامی شلوستەر ،لە نزیك گۆڕستانی مونپارناس راوستابوومو پەنجەم خستبووە
سەر زەنگی دەرگای ماڵی سیمون دی بوڤوار .كاتێك كە ئەو دەرگای كردەوە،
بەهیچ شێوەیەك بیرم لەوە نەدەكردەوە كە چەندینو چەندین جار بگەڕێمەوە
ئەو ماڵەو تا دیا ساتەكانی ژیانی دۆستو هاوڕێی ئەو بم.
● ئایاری 1968
لەنێوان سااڵنی  1949و  1968بە دەگمەن باس لە مافی ژنان لەكۆمەڵگەی
فەرەنسا دەكرا .كارو هەنگاوەكانی دامەزراوەی ئاژانسی رێكخستنی خێزان ،تەنها
رووكەشو پشگیریكردن بوو .زۆربەی خوێندنگاكان تێكەاڵو نەبوونو بەدەستهێنانی
پۆستو كارە گرنگەكان بۆ ژنان لەبازرگانی ،یاسا ،ئەندازیاریو بوارە زانستیو
تەكنەلۆژیەكانو هەڵبەتە كاری سیاسەتكردن زۆر سەخت بوو .تەنها ئەو كارانەی
كە ئەوان دەیانتوانی ئومێدی بەدەستهێنانیان هەبێت ،كاری مامۆستایی ،پەرستار ی
یان كار ی بەردەستیو نوسینگەیی بوو.
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ساڵی  ١٩٦٨كرێكاران لەسەرتاسەری فەرەنسا بۆ داكۆكیكردن لەبزوتنەوەی
خوێندكاران دژ بەرۆتینو بیروكراتیی دەوڵەت دەستیان بە مانگرتنێكی فراوان
كرد .واڵت نزیكەی مانگێك فەلەج بوو .هەر سێ رێبەری گرنگی ئەو بزوتنەوەیە
پیاو بوون .لەو مانگەدا هیچكەس گوێی لەدەنگی لنێك نەبوو ،بەاڵم چونكە
لەو كەشوهەوایەدا پیاوان بۆئەوەی یەكدی بناسن لەشەقامەكاندا ،لەگەڵ یەك
دەدوان ژنانیش بەدوای ئەواندا ئەو هەلەیان قۆستەوە بۆ باسكردن لەخەمو ئێشو
ئارەزووەكانیان لە جیهاندا.
چونكە بزوتنەوەی ئاریاری  1968زیاتر لەخوێندكارانی گەنج پێكهاتبوو،
دەنگی سیمۆن دی بوڤوار لەو رۆژە هەستیارانەدا بەرگوێ نەدەكەوت .هەوەك
ئەو لەبەرگی چوارەمی بیرەوەریەكانی واتە (لێپرسینەوە) دەڵێت ،ئەو و سارتەر
زیاتر چاودێری رووداوەكانیان دەكرد ،هەرچەندە بەتەواوی چێژیان لەو جۆشو
خرۆشو چاالكیەی رێبەرانی گەنج وەردەگرت ،بەاڵم بێدەنگبوونی ئەو درێژەی
كێشا .سەرەنجام ژنان دەستیان بەقسە كرد .ساڵێك دواتر ،قسەو لێدوانەكانیان
رەهەندی گشتیان وەرگرتو سیمۆن دی بوڤوار كە لەكاتی باڵوبوونەوەی كتێبی
رەگەزی دووەمەوە ،زۆر كەم باسی پرسی ژنانی كردبوو ،ئەمجارە بەفراوانیو
گشتگیرانە دەستی بەقسەكردن لەو بارەیەوە كردی تا مردیش هەر بەردەوام بوو.
● بزوتنەوەی ژنان
بزوتنەوەی ژنان لەفەرەنسا لە ،1969ساڵێك دوای رووداوەكانی ئایاری
 ،١٩٦٨دروستبوو٢٦ .ی ئابی  ،١٩٦٩هەشت ژن خۆیان گەیاندە تاقی سەركەوتن
تاكو چەپكەگوڵ دابنێنە سەر «گڵكۆی هاوسەری سەربازی ون» .ئەم بوویەرە بووە
مایەی ئاشوبێك لەنێو سەربازانو میدیاكانی فەرەنسای سەرسام كرد .بزوتنەوەی
ژنانی فەرەنسا ئیدی لەدایك ببوو.
دیو مانگ دواتر ،ژنان داوایان لەسیمۆن دی بوڤوار كرد تا لەكەمپینێكدا
بۆ ناڕەزایەتی بەرامبەر یاسای سزادانی لەباربردنی كۆرپەلە لەالیەن سیستمی
دادوەری فەرەنسا پشتیوانیان لێبكات .ئەو قبوڵیكرد .لەوە ب��ەدواوە هەموو
كۆبوونەوەكانی گروپی هەماهەنگی بزوتنەوە ،هەموو دوانیوەڕۆی رۆژانی
یەكشەممە لەئاپارتمانی ئەودا بەڕێوە دەچوو.
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من سێ مانگ دوای رووداوەكانی ئاب پەیوەندیم بەبزوتنەوەی ژنانەوە
كرد .منیش وەكو زۆربەی ژنانی دیكە لەبزوتنەوەی ئایاری  1968هاوكاری ئەو
گروپە خوێندكاریانەم دەكرد كە ژنانیان تەنها وەك مەنشیو بەردەست تەماشا
دەكرد .من وتاری پیاوانێكم تایپ دەكرد كە لەهەوڵی گۆڕینو بێگومان باشتركردنی
جیهان بوون .ئەو پیاوانە رێگەیان بەمن نەدەدا كە لەبابەتە سیاسیەكاندا بەشداری
بكەم ،بۆیە دیای ماوەیەك منیش وەك زۆر لەژنانی دیكە لەو بیەخپێنەدانو
پشتگوێخستنەی ئەوان ماندو بوومو بۆ پەیوەستبوون بەبزوتنەوەی ژنان ،گروپی
خوێندكارانم بەجێهێشت.
كاتێك كە ریزی ئەوانم بەجێهێشت پێیان وتم كە بزوتنەوەی ژنان بێهوودە
و هەنگاوێكی گەمژانەیە .ئەوان داناییان دەدایە من كە دوای گەیشتنی پیاوان
بەدنیایەكی باشتر ،پێگەو ژیانی ژنانیش خۆی لەخۆیدا باش دەبێت .پێموتن
نامانەوێت چاوەڕێی ئایندەیەك بین ،كە دڵنیا نین لەماوەی ژیانی خۆماندا
بەدەستی بێنین .ئێمە خوازیاری هەنگاوی خێرا بووین .سیمۆن دی بوڤواریش
هەمان ئەو هەستەی هەبووو ئەو پرسەی لەكتێبی لێپرسینەوەدا شیكردۆتەوە
گروپێكی بچوكی ژنان ،نزیەكی ٦تا  8كەس ،هەموو رۆژانی یەكشەممە
كاتژمێری ٥ی دوانیوەڕۆ لە ئاپارتمانی سیمۆن دی بوڤوار كۆدەبووینەوە.
یەكەمینجار كە چوومە ئەوێ ،پێموابوو لەكاتی خۆیدا گەیشتووم ،بەاڵم كاتێك
دەرگام كردەوە ،نیگای تێبڕیمو گوتی «درەنگ كەوتوویت!» .رەفتارەكەی بۆ
كچێكی  ٢٣ساڵە ،گەنجترین ئەندامی گروپو كەسێك كە لە مێرمندالێەوەالیەداری
ئەو بووە ،ترسناك بوو .ساڵی ، 1970سیمۆن دی بوڤوار تەمەنی  ٦٢ساڵە بوو
دەتوانی نەنكی من بێت.
كاتێك چوومە نێو ئاپارتمانەكەی ئەو ،تێگەیشتم كە بۆچی رەخنەی
لێگرتم .لەبەردەم كاناپەكەدا كاتژمێرێكی بچوك داندرابوو ،كە دروست دە
خولەك لەپێش بوو ..بۆ ماوەی  ١٦ساڵ كۆبوونەوەی تاقەتپڕوكێن ،بەاڵم پڕ
جۆشو خرۆشی ئێمە دروست لە سەری كاتژمێری  6,55خولەك كۆتایی دەهات!
رووداوێكی سەیرتری دیكەش رووی��دا .پێموابوو زۆرترین كات گوێ
لەسیمۆن دی بوڤوار دەگرین ،بەاڵم لەڕاستیدا هەرگیز وانەبوو ،ئەو دوای
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قسەكردن لەگەڵ یەكێك لە دامەزرینەرانی بزوتنەوەی ژنان ،سەیرێكی منی كردی
گوتی»تۆ پێتوایە دەبێت بۆ گشتاندنی پرسی لەباربردنی كۆرپەلە چیبكەین؟»من
پێشنازی ئەوەم كرد ،كە كارێك بكەین كە میدیاكان ناچار بكەین دەستەواژەی
«لەباربردن» بەكار بێنن.
لەفەرەنسا بەكارهێنانی دەستەواژەی «لەباربردن» تابۆ بوو .من خۆشم
لەگەڵ ئەوەدا سەر بەخێزانێكی خوێندەوارو لیبراڵ بووم ،مەگەر بەدەگمەن دەنا
گوێم لەو وشەیە نەببوو .دەتوانم بڵێم هیچكات ئەو دەستەواژەیەم لەمیدیاكاندا
نەبینیبوو یان نەمبیستبوو كەسێك لەكەسوكارەكانم شتێكی لەبارەوە بڵێن .لەدەیەی
 1970فەرەنسا هێشتا واڵتێكی زۆر كاسۆلیك بوو ،بۆیە كەس زاتی ئەوەی
نەدەكرد باسی ئەو پرسە بكات .تەنانەت ساڵی  1943دەوڵەت «ویشی»ی ئەو
ژنەی كە بەنایاسایی كۆرپەلەی لەباربردبوو بەمەرگ سزا دابوو .لەگەڵ ئەوەشدا لە
دەیەی ١٩٦٠و ١٩٧٠دا ژمارەیەكی زۆر لەباربردنی نایاسایی لەفەرەنسا ئەنجامدران
كە بوونە مایەی كەمئەندامبوون یان مەرگی ژنان.
لەیەكشەممەی یەكەم كە چوومە كۆبوونەوەی ماڵی سیمۆن دی بوڤوار،
بڕیارماندا بەیاننامەیەك بنووسینو تێیدا رابگەیەنین كە ئێمە لەباربردنمان كردووە.
ئەم بیرۆكەیەمان لە»بەیاننامەی »١٤١وەرگرت كە بەدڕێژایی نەبەردی سەربەخۆیی
جەزاییر باڵوكرابووەوە .دەمانزانی دەبێت كەسانی ناودارو جێی رێزو خۆشەویستی
خەڵك بدۆزینەوە كە كەمپینەكە واژۆ بكەن ٣٤٣ .ژن ،لەنێویاندا هونەرمەندانی
بەناوبانگی وەك كاترین دینڤۆو دلفین سێیریگ ،واژۆیان كرد .منیش ئەگەرچی
هەرگیز لەباربردنم نەكردبوو بەیاننامەكەم واژۆ كرد.
هێشتا بەشە قورسەكەی كارەكە مابوو .كام رۆژنامە بەیاننامەكە چاپ
دەكات؟ لۆمۆند بەدڵنیاییەوە ئەم كارە ناكات ،چونكە رۆژنامەنوسەكانی لۆمۆند
لەكاسۆلیكە هەرە سەرسەختەكان ب��وونو بەهیچشێوەیەك الیەنگری (مافی
دەنگدان) نەبوون .تەنها گۆڤارەكانی ئێكسپرێسو نوڤڵ ئبستراتور ئامادەیی
هاوكاریكردنیان هەبوو .سەرەنجام لەگەڵ نوڤڵ ئبستراتور رێككەوتین .هەڵبەتە
ئەوان لەراگرتنی ئەو ژمارەیە لەالیەن وەزارەتی ناوخۆ دەترسان ،لەگەڵ ئەوەشدا
بەڵێنیان پێداین كە بەیاننامەكە لەسەر بەرگی گۆڤارەكەیانو بەمانشێتی سەرەكی
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سەربەرگ چاپ بكەن.
بۆچوونەكانی ئێمە تەواو دەرچوون .لەرۆژی ٤ی نیسانی  ١٩٧١هەرایەك
بەرپابوو نەبێتەوە .بۆ یەكەمجار لەمێژووی فەرەنسا ،رادی��ۆ ،تەلەفزیۆن و
رۆژنامەكان چەندینو چەندین جار دەستەواژەی «لەباربردن»یان بەكارهێنا .بەر
لەوەی دەرفەتێكمان بۆ هەڵسەنگاندنی پاشهاتو كاردانەوەی ئەو كارە هەبێت،
دەستپێشخەریەكەمان سەركەوتنێكی گەورەی لێكەوتەوە .لەگەڵ ئەوەشدا هەندێك
لەوانەی بەیاننامەكەیان واژۆ كردبوو رووبەڕووی كێشەو گرفت بوونەوەو كڵێسا
دەوڵەت تووڕە بوو .سیمۆن دی بوڤوار كە لە 1970بەدواوە لێدوانەكانی لەبارەی
برەودان بەئەندیشەو هزری فێمێنیستی سنووردار كردبوو ،قبوڵی كرد كە لەگەڵ
نوڤڵ ئبستراتوردا چاوپێكەوتن بكاتو پاساو هۆكارەكانی بەیاننامەكە روونبكاتەوە.
لە دوانیوەڕۆی شەممەی ٢٠ی مانگی نۆڤەمبەری  ،١٩٧١ئێمە خۆپیشاندانێكی
گەورەمان بەڕێخست ،كە هاوكاتبوو لەگەڵ خۆپیشاندانی فێمینیستی بۆ مافی
دەنگدان لەسەرتاسەری جیهان .بۆ یەكەمینجار كەسانێك كە ئەندامی گروپەكەمان
نەبوون هاتنە ریزەكانمانەوەو میدیاكان گرنگیێكی باشیان پێداین .سیمۆن دی
بوڤوار لەكتێبی لێپرسینەوە ئەمە بە»جەژنێكی شادی برایانە» ناوزەد دەكات.
هەوڵدانی ئێمە بۆ بەیاساییكردنی لەباربردن دەرفەتی ئەوەی پێداین
لەرەوشی ئەو ژنانە بكۆڵینەوە ،كە توانای لەباربردنیان نەبوو .زۆربەی ئەو
ژنانە ،كچۆڵەی ستەملێكراو بوون .هەندێكیان ئەوانە بوون كە لەالیەن باوكان
یان مامەكانیان یان خاڵەكانیان یان دۆستانی خێزانەكانیان دەستدرێژیان كرابووە
سەر .لەبەرئەوەی هەژاربوون نەیاندەتوانی لەكلینیكێكی گونجاو لەباربردن ئەنجام
بدەن .ئەوانەیان یەكسەر لەخوێندنگە دەردەكردنو مافی ئەوەیان نەبوو دوای
ئەوەی منداڵەكەیان هێنایە دنیا بگەڕێنەوە بەر خوێندن .بەمشێوەیە لەهەموو
مافی درێژەدان بەخوێندن بێبەش دەكران .زۆربەی خێزانەكانیان ناچاریان دەكردن
لەماڵ نەمێننو دەریان دەكردن ،بەاڵم ئەوانە دەیانتوانی بچنە كوێ؟ تەنها شوێنێك
كە پەنایان بۆ دەبرد ئەو «ماڵ»انە بوون ،كە دەوڵەتی فەرەنسا بۆ دایكانی سەڵت
دروستی كردبوون ،ئەو مااڵنە شوێنێكی ئەوەندە سارد و سەخت بوون كە وەك
تاونبار سەیری ئەو كچۆاڵنەیان دەكرد.
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رۆژێك سیمۆن دی بوڤوار بەیەكێك لەو مااڵنە لە»پلوسی روبنسن»،
شارێكی نزیك پاریس ،تێدەپەڕی ،لەوێ لەوە ئاگادار بووەوە كە لەو مااڵنەدا
كچەكان تەنها فێری بەرگدوری ،چنینو چێشتلێنان دەكرێن ،ئەوانە لەخەوگایەكی
گەورە لەسەر تەختەخەوی بچوك دەخەوێندرێن،لەبەرئەوەی دووگیان بوون
خەوتن لەسەر ئەو تەختەخەوە بچوكانە بۆ ئەوان زۆر سەخت بوو .لەرۆژانی
شەممەو تەنها بۆ ماوەی دوو كاتژمێر بۆیان هەبوو بچنە دەرەوە .دەبوا دوو
كەس دووكەس بچنە دوكانەكانی ئەو شارۆچكە بچوكە ،چونكە هەر یەكسەر
دەناسرانەوە ،خەڵكی لەشەقامەكاندا ئازاریان دەدان ،گاڵتەیان پێدەكردنو
نقورچیان لەسكیان دەدان.
دوای ه��ەوڵو تێكۆشانێكی ماندونەناسانەو چەندین خۆپیشاندانو
دەرگیربوونو بگرەو بەردەیەكی زۆر ،سەرەنجام پەرلەمان یاسای دژی لەباربردنی
هەڵوەشاندەوەو ئەنجومەنی ئێمە توانی سەركەوتنێكی گەورە بەدەست بێنێت.
ئیدی كاتی ئەوەبوو بەپیر كێشەگەلی دیكەی وەك دەستدرێژیكردن،
القەكردنی كەسانی مەحرەم ،هەقدەستی نابەرمبەرو لێدانی ژنانەوە بچین .لەو
سەروبەندەبوو ،كە سیمۆن دی بوڤوار كۆمەڵەی مافەكانی ژنانی پێكهیناو ئەو
دەرفەتەی بۆ ئێمە رەخساند بابەت بۆ باڵوكراوەی «سەردەمی نوێ» كە لەساڵی
 ١٩٤٥لەگەڵ سارتەر دەریدەكرد بنووسین .ئێمە ژمارەیەكی تایبەت بەژنانیشمان
ئامادەكرد ،كە بەخێرایی فرۆشرا .لەپێشەكی ئەو ژمارەیەدا سیمۆن دی بوڤوار
ئامۆژگاری دایە ژنان ،كە ئەگەر رەوشەكەش باشتر بوو هەستیاریی خۆیان بەرامبەر
بە مافی ژنان لەدەست نەدەن.
● ماڵئاوایی
لەوكاتە ،سیمۆن دی بوڤوار داوای لێكردم بۆ سەردانی هێلینی خوشكی
بچمە ئەو گوندەی كە ئەوی لێدەژیاو نزیك ئەستراسبورگ بوو .هێلین لەوی
زۆر سەرقاڵی كاروباری بزوتنەوەی ژنان بوو بەسەرۆكی سەنتەری ژنانی ئازاردراو
هەڵبژێردرابوو .زۆربەی نیگارەكانی ئەو تایبەت بوون بەپرسی ژنانو نیشاندەری
تێڕوانی هاوبەشی ئەو و سیمون بوو .ناوبراو تا تەمەنی هەشتاو پێنج ساڵی
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هەر درێژەی بەنیگاركێشی دا .سیمون لەیەكێك لەدیدارەكانی بەخوشكەكەی
گوتبوو «خۆش بەحاڵت كە هێشتاش دەتوانی نیگار بكێشیت .من ئیدی مەیلێك
بۆ نووسینی كتێب نەماوە .ئیدی هیوام نەماوە بڵێم نیگاركێش هەمیشە شتێكی
بۆ گوتن پێیە».
ئ��ەودەم��ەی كە لە  1970س��ەرم لە سیمۆن دی بوڤوار دا ،رەوشی
تەندروستی سارتەر رووی لە خراپی بوو .لە ١٩٧٤نزیەكەی تەواو نابینا ببوو،
بەئەندازەیەك الواز بووبو كە ئومێدێكی بۆ تەواوكردنی كتێبەكەی سەبارەت
بەفلوبەر نەمابوو .دی بوڤوار لەرەوشێكی ناهەمواردا دەژیا ،لەالیەك لەبەر
رەوشی تەندروستی سارتەرو لەالیەكی دیكەش بەهۆی ئەوەی كەسانێك لێی نزیك
ببونەوە كە ئەو هێندە لەگەڵیاندا هاوڕا نەبوو ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا ،هەر كاتێك
كە لەگەڵ ئێمەدا بوایە زۆر پڕ جۆشوخرۆشو چاالك دەینواند .دەیزانی كە ئێمە
چەنە خۆشمان دەوێتو تا چ رادەیەك وەفاداری ئەوین .بەچەشنێك كە ئێمە
نموونە زیندوەكەی هەمان ئەو بیروباوەڕە بووین كە ئەو لە رەگەزی دووەمدا
بەرجەستەی كردبوو كاریگەریی لەنەوەی دواتری ژنانیش دەكرد.
لە١٩ی نیسانی ١٩٨٦هێلین دی بوڤوارو من چووینە نەخۆشخانە تاكو
تەرمی سیمون ببینین .وەك شۆكێك وابوو بۆمان :ئەو كە هەمیشە دژی بوو
لە ژیان ،بێجووڵە راكشابوو .لەسەرتاسەری دنیا چەپكە گوڵیان بۆ ناردبوون.
كاتێك كە لەگەڵ گێلین لەنێو ئەو ماشێنە دانیشتبووین كە تەرمەكی هەڵگرتبوو،
هەزاران كەسمان دەبینی ،كە بۆ رێزلێنان سەریان بۆ دادەنەواند .كە گەیشتینە
گۆڕستان ،دەستمانكرد بەخوێندنەوی ئەو سرودەی كەساڵی  ١٩٧٠بۆ بزوتنەوەەی
ژنان نوسیبوومان .سیمون ئەوەندەی ئەو سرودەی پێخۆس بوو ،كە پێمانوابوو
ئەمە باشترین ماڵئاوییكردنە لەگەڵ ئەودا:
ئێمە ،ژنان ،كە بێ رابردوین،
ئێمە ،ژنان ،كە بەدرێژایی رۆژگار مێژوویەكمان نیە،
ئێمە ،ژنان ،كە نیشتمانێكی تاریكین.
لێگەڕێن ئێمە ،كۆیلەكان ،رابین.
رابن! رابن!
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ئێمە بەهێمنی دەمانخوێند تاكو ئەو لەخەو هەڵنەستێنین ،تەنها كاتێك
دەنگمان بەرز بووەوە كە تابووتەكەی شۆڕی نێو گۆڕ دەكرایەوە.
سیمۆن دی بوڤوار شتگەلێكی زۆری بەگەنجێتی منو زۆر لەژنانی دیكە
بەخشی .ئایا ئێمەش ،بزوتنەوەی ژنان ،كە لەگەڵ ئەودا كارمان دەكردی درێژە
بەرێگای ئەو دەدەین گەنجێتیێكی دووبارە بۆ ئەو دەگەڕێنینەوە؟ ئومێدەوارم.

سەرچاوە:
سایتی (افتاب)
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سیمۆن دی بوڤوار ،فەیلەسوفی ئازادی ژنان
لە فارسییەوە :سەرهەنگ عەبدولرەحمان
سیمۆن دی بوڤوار فەیلەسوف و نوسەری ناوداری فەرەنسی ،سەدو شەش
ساڵ لەمەوبەر هاتە دنیاوە ،ئەم نوسەرە بە گرنگترین ژنی روناكبیری سەدەی
بیستەم لە قەڵەمدراوە ،كە نەك تەنها لە بواری فەلسەفەو ئەدەبدا ،بەڵكو لە
خەباتی كۆمەاڵیەتی ژنانیشدا پێگەیەكی بەرزی هەیە.
لە رۆژگارێكدا كە كۆمەڵگە كۆمەڵێك هێڵ و سنوری دیاریكراوی بۆ
ژنان دیاریكردبوو ،سیمۆن دی بوڤوار یەكێك بوو لە یەكەمین ئەو ژنانەی كە لە
ژیانی خوێندن و چاالكی كۆمەاڵیەتیدا هاوتای پیاوان پێشكەوت ،نەك بۆئەوەی
كە پێناسەیەكی پیاوانە لەخۆی بگرێ ،یاخود كۆت و بەندە كۆمەاڵیەتییەكان
تێكبشكێنێ ،بەڵكو بۆئەوەی پێناسەیەكی سەربەخۆ بدات بە ژن.
زیاد لە پەنجا ساڵ چاالكی تیۆری و پراكتیكی سیمۆن دی بوڤوار گۆڕا
بۆ هاوكاریكردنی ژنان لە دۆزینەوەی پێناسەیەكی سەربەخۆ لە بەرامبەر دنیای
پیاوساالریدا.
وشیاری و سەربەخۆیی
سیمۆن دی بوڤوار لە رۆژی  9ژەنیوەری  1908لە خێزانێكی رۆشنبیر،
بەاڵم زۆر كۆنە پارێز لە پاریس هاتە دنیاوە ،هەر لە تەمەنی هەشت ساڵییەوە
هۆگری كتێب و خوێندنەوە بوو ،ئەدەب وەكو قەڵغانێك یارمەتیدا تا لە بەرامبەر
فشاری نەریتە زاڵ و باوەكاندا بوەستێتەوە.
لە ساڵی ( )1925دەچێتە زانكۆو سەرەتا لە بەشی ماتماتیك  ،پاشان لە
بەشی فەلسەفە دەخوێنێت و بە پلەی نایاب زانكۆی تەواوكردو هەردوای خوێندنی
لە زانكۆ راستەوخۆ بووە مامۆستا ،تاوەكو لەڕووی داراییەوە پێویستی بە یارمەتی
خێزانەكەی نەبێت ،لە بەرهەمەكانی دواتریداو چەندین جار ژنان هاندەدات بۆ
گەیشتن بە ئازادی ،پێویستە یەكەمجار سەربەخۆیی وەربگرن بەتایبەت لەڕووی
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ئابورییەوە ،تاوەكو لەسەر پێی خۆیان بوەستن.
لە ساڵی ( )1929دا لە كۆڕو سیمینارە فەلسەفییەكاندا لەگەڵ ژان پۆل
سارتەردا ئاشنایەتی پەیداكردو تا كۆتایی تەمەنی بە یارو یاوەری مایەوە .ئەم
دوانە پەیوەندییەكی پتەویان دروستكرد ،كە لەسەر بنەمای وەفاو رێزگرتنی
بەرامبەرو سەربەخۆیی دامەزرابوو ،كە لە دواتریشدا بوونە دوو سیمای كۆمەڵگەی
روناكبیری فەرەنسا لەپاڵ كاری وانەوتنەوەو مامۆستایەتیدا درێژەیان بە پەروەردەو
فەلسەفە دا.
لە ساڵی ()1931دا سارتەر پێشنیاری هاوسەرگیری بۆكرد ،بەاڵم سیمۆن
دی بوڤوار بەم بەڵگەیەی كە هاوسەرگیری «بنەمایەكی بۆرژوازی و دەستوەردانی
نەشیاوی دەوڵەتە لە ژیانی تایبەتی هاوواڵتیان» داواكەی رەتكردەوە.
سیمۆن دی بوڤوار لە سااڵنی جەنگی جیهانی دووەمدا ،كە فەرەنسا
لەالیەن ئەڵمانیاوە داگیركرا ،لە پاریس بوو لە زانكۆی سۆربۆن وانەی دەوتەوە،
بەاڵم لە ساڵی  1943دا سەركێشی ئاشكراو جوامێرانەی ئەو ،نازییەكانی والێكرد
كە لە كاری وانەوتنەوە دووریبخەنەوە.
بێبەشبوونی لە كاری وانەوتنەوە  ،هاوكات بوو لەگەڵ یەكەمین رۆمانی
بەناوی «میوان» و لێبڕاویكرد كە وەكو نوسەرێكی پیشەیی درێژە بە كارو ژیان
بدات.
لە ساڵی  1945و ماوەیەك پاش كۆتایی جەنگ رۆمانی «خوێنی ئەوانی
تر» باڵوبوەوە ،كە بە بەرهەمێكی سیاسیی ئەژمار دەكرێت ،پێویستی ئاكاری
بەرگریكردن لە بەرامبەر ستەم و دەستدرێژكاری ناوەڕۆكی سەرەكی رۆمانەكەیە،
نیگەرانییەكانی سەردەمانی جەنگ و قەیرانی كۆمەاڵیەتی ،پەیوەندی ئازادانەی
تاك لەگەڵ ئایدۆلۆژیاو ملمالنێ سیاسییەكان لە رۆمانەكەدا رەنگیداوەتەوە ،لەسەر
بنەمای ئەم رۆمانە (كلود شابرول)ی سینەماكاری فەرەنسی لە ساڵی 1984دا
فیلمێكی بەرهەمهێنا كە جودی فاستەر رۆڵی سەرەكی تێداگێڕا.
سیمۆن دی بوڤوار لە سااڵنی دوای جەنگ لە هاوكارانی بەردەوامی
گۆڤاری «لەتان مۆدێرن – سەردەمی نوێ» بوو گۆڤارێكی گرنگ ،كە لەالیەن
سارتەرەوە دامەزرابوو ،جدیترین توێژینەوە فەلسەفی و ئەدەبییەكانی ئەو
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سەردەمەی باڵودەكردەوە ،زۆربەی وتارە ئەدەبی و پەیامە فەلسەفییەكانی سیمۆن
دی بوڤوار بۆ یەكەمینجار هەر لەم گۆڤارەوە باڵوكرانەوە.
ئەو كە لەپاڵ فەیلەسوفانی وەك ،سارتەرو میرلۆپۆنتی و ئەلبێر كامۆ
الیەنگری رێبازی «ئێگزیستانسیالیزم» بوو ،لە چەند وتارێكیشدا بۆچوونی خۆی
لەبارەی چەمكەكانی وەكو ،هەڵبژاردن ،پێویستی و بەڵێنی ئاكاری روونكردەوە.
سیمۆن دی بوڤوار روونیدەكاتەوە كە مرۆڤ لە هەموو جۆرە رەوش
و دۆخێكدا دەتوانێت ئازادی خۆی مسۆگەر بكات ،بەاڵم ئەم «هەڵبژاردن»ە
بەهایەكی هەیە كە مرۆڤی هۆشیار و هاوچەرخ پێویستە ئامادەی پێدانی بێت،
خودی ئەو نمونەی راستەقینەی ئەم روانگەیە بوو ،بەردەوام ئازادو سەربەخۆ
ژیاو بە بوێری و خۆڕاگری نیشانیدا كە ئامادەیە بەرپرسیاریەتی هەڵبژاردنەكەی
خۆی لە ئەستۆ بگرێت.
هەموو دەمرن
لە ساڵی 1946دا رۆمانی «هەموو دەمرن» باڵوبوەوە ،كە بەهای ئەدەبی
ئەوی هێندەی تر بەرزكردەوە ،رۆمانەكە لەسەر زەمینەیەكی مێژوویی مەسەلە
گشتییەكانی مرۆڤایەتی دەخاتەڕوو.
لە ساڵی 1947دا بۆ یەكەمینجار چوو بۆ ئەمریكاو پەیوەندی خۆشەویستی
لەگەڵ «نیلسۆن ئەلگرین»ی نوسەری ئەمریكایدا دروستكرد ،كە ئەم خۆشەویستییە
تا چەند ساڵێك بەردەوام بوو.
لە ساڵی 1949دا كتێبی «رەگەزی دووەم» باڵوبوەوە ،سیمۆن دی بوڤوار
كە تا ئەوكاتەی پەیوەندی تایبەتی خۆی بۆ دۆزو مەسەلەكانی دەرنەخستبوو ،بە
باڵوبوونەوەی ئەم كتێبە كە هەراو زەنایەكی گەورەی بەرپاكرد ،لەوپەڕی راستەوە
بۆ ئەوپەڕی چەپ هێرشیانكردە سەری ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا كتێبەكە خوێنەرێكی
زۆری هەبوو ،چووە ناو كۆمەڵەوەو تا ئەمڕۆ وەكو گرنگترین بەڵگەی فێمێنیستی
ماوەتەوە ،هەرچەندە نوسەر كەمێك خۆی بەدوور دەگرت لەم بزوتنەوەیە.
لە ساڵی 1954دا جەنگی جەزائیر بەرپابوو ،سیمۆن دی بوڤوار لەپاڵ
رۆشنبیرانی چەپی فەرەنسادا لە رەخنەگرە جدییەكانی ئەو شەڕە بوو.
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باڵوبوونەوەی یاداشتەكان
لە ساڵی 1958دا یەكەمین بەرگ لە یاداشتە چوار بەرگییەكەی بەناونیشانی
«یاداشتەكانی كچێكی ئەركناس» باڵوكردەوە ،سیمۆن دی بوڤوار لە بەرگی
یەكەمی یاداشتەكانیدا باس لە مناڵیەتی ئاسودەو شادمانی خۆی دەكات لە ئامێزی
خێزانەكەیدا كە لە بەرامبەر ئاسودەیی و ئارامیدا مەبەستیەتی تاكێتی ئازادی
بچەسپێنێ.
لە بەرگەكانی دواتری كتێبەكەدا كە لە سااڵنی دواتر باڵوبووەوە ،سیمۆن
دی بوڤوار باس لە گەشەكردنی فكری و پەیمانە كۆمەاڵیەتییەكانی خۆی دەكات،
هەروەها باس لە پێگەو بەرپرسیارێتی خۆی وەكو نوسەرو پەیوەندی لەگەڵ
سارتەر دەكات و لە بەرگی چوارەمیشدا بە سااڵنی پڕ رووداوی ()1960ەوە
سەرقاڵ دەبێت.
سیمۆن دی بوڤوار لە ساڵی ()1960دا پەیوەست بوو بە شەڕی بەرگریكردن
لە جەمیلە بو پاشای ژنە الوی جەزائیری ،كە بەهۆی خەباتكردن لە ریزەكانی
بەرەی ئازادیخوازی جەزائیر لەالیەن سوپای فەرەنساوە دەستگیركراو ئەشكەنجە
درابوو.
لە ساڵی ()1963دا دایكی كۆچی دوایی كرد ،سیمۆن كە بینەری رەنج و
ئازارەكانی دایكی بوو لە سااڵنی پیری و نەخۆشیدا ،لە پرسەكەیداو بە میهرەبانی
و هەستیارییەكی لە رادەبەدەرەوە «مەرگی ئارام»ی نوسی.
لە ساڵی ()1967دا كۆمەڵە چیرۆكێكی باڵوكردەوە ،كە ناوەڕۆكەكەی
بریتیبوو لە بەسەرهاتی ئەو ژنانەی لەناو كۆمەڵگەی پیاوساالریدا بەرگری لە
شوناسی خۆیان دەكەن ،لە هەمان ساڵدا پەیوەندیكرد بە دادگای نێودەوڵەتی
(راسڵ)ەوە بۆ لێپرسینەوە لەتاوانەكانی جەنگی واڵتەیەكگرتووەكانی ئەمریكا لە
ڤێتنام.
لە ساڵی ()1970دا كتێبی گرنگ و جوانی «پیری – بەسااڵچوون»ی
باڵوكردەوە ،كە پێكهاتبوو لە تێڕامانە فەلسەفی و كۆمەاڵیەتی و مرۆییەكان لە
دواهەمین قۆناغی ژیانی مرۆڤدا.
لە سەرەتاكانی دەیەی ()1970دا سیمۆن دی بوڤوار ،كە تا ئەوكاتە
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پەیوەندی راستەوخۆی بە بزوتنەوەی ئازادی ژنانەوە نەبوو ،دەستیكرد بە چاالكی
نواندن لە بزوتنەوەی بەرگری لە مافەكانی ژناندا ،لە ساڵی 1971دا لەپاڵ هەزاران
فەرەنسایدا بەڵگەنامەیەكی واژوكرد كە دژی یاسا كۆنەكانی كۆمەڵگە وەستانەوە،
هەر بە درێژەدانی خەباتی ئەم بزوتنەوەیە بوو ،كە سەرەنجام لە ساڵی ()1974
دا «لەبارچوونی ئاوڵەمە» بە یاسایی كرا.
لە ساڵی ()1980دا سارتەر كۆچی دوایی كرد ،ماوەیەكی كەم دوای مردنی
سارتەر ،دی بوڤوار كتێبی «رێورەسمی ماڵئاوایی» وەكو رێزلێنانێك لە هاوڕێ و
هاوسەری ژیانی باڵوكردەوە.
سیمۆن دی بوڤوار لە  1986/4/14داو لە تەمەنی  78ساڵیدا لە پاریس
كۆچی دوایی كرد و لە گۆڕستانی مون پارناس لە تەنیشت سارتەر بەخاك سپێردرا،
لەدوای مردنی كۆمەڵێكی زۆر لە یاداشت و بیرەوەری و نامە عاشقانەكانی
باڵوبوونەوە.
بەردی بناغەی بزوتنەوەی ئازادی ژنان
سیمۆن دی بوڤوار چیرۆك و بەسەرهات و رەخنەو وتاری زۆری نوسیوە،
بەاڵم ئەمڕۆ زیاد لە هەر شتێ وەكو نوسەری كتێبی «رەگەزی دووەم» بایەخ و
ناوبانگی هەیە.
ئەم كتێبەی لەدوای باڵوبوونەوەی و تا ئەمڕۆش جێگەی لێدوان و مشت
و مڕە ،بەاڵم هەروەكو بەپێزترین كتێب لە توێژینەوەی پێگەی ژنان و بەرهەمێكی
سەرەكی و گرنگ لە لێكۆڵینەوەی فێمێنیستی بایەخی خۆی لەدەستنەدا.
پەیامی سەرەكی كتێبەكە رستەیەكە كە لەوانەیە بەناوبانگترین دروشمی
بزوتنەوەی فێمێنیزمی بێت «مرۆڤ بە ژنی نایەتە دنیاوە ،بەڵكو دەبێتە ژن!».
ئەم روانینە رەگی لەپێشینەی فەلسەفی بیروڕاكانی سیمۆن دی بوڤوار و
روانگە ئێگزیستانسیالیزمییەكەیدا هەیە ،كە باوەڕی بە سروشتێكی دیاریكراو نییە بۆ
مرۆڤ ،ژنیش وەكو بوونەوەرێكی مرۆیی ناتوانێ سروشتێكی تایبەتی هەبێت ،كە
بەگوێرەی بوونی خۆی بە سادەیی خوازیاری كامەرانی و ئازادییە ،هەروەها مەیلی
هەیە توانا فكری و رۆحییەكانی خۆی شكۆڤە بكات و وەاڵمی پێویستییە جەستەیی و

26

دەرونییەكانی خۆی بداتەوە ،بەاڵم كۆمەڵگە هەموو ئەم توانایانەی لێوەردەگرێتەوەو
بوونەوەرێكی پاشكۆ ،یان وابەستە دروستدەكات ،بۆچی؟
لە خێزاندا باری سەرەكی بەسەر شانی ژنەوەیە ،بەاڵم پیاو بە سەرۆك و
سەرپەرشتیاری خێزان دەناسرێت ،كۆمەڵگە وا دەردەخات كە ئەم پێودانگ و بڕیارانە
بە قازانجی ژن و گەشەی كۆمەڵگەیە ،بەاڵم لە راستیدا تەنیا بۆ سەپاندنی كوێخایەتی
و سەروەرێتی پیاوانە.
سیمۆن دی بوڤوار بە خوێندنەوەو لێكۆڵینەوەكانی خۆی گەیشتبووە ئەو
بڕوایەی كە تەنانەت لە ئەندێشەی فەلسەفیشدا ،ژن پێگەی نزم و نەویتری لە پیاوان
هەیە ،لە پێناسەی بوون یان خودی مرۆیدا «كە بە هەرحاڵ جێگەی گومانە» هەمیشە
بوونی پیاوان مەبەست بووە ،تەنانەت لەو جێگایانەی كە باس لە پەیوەندییەكانی
ژنیش كراوە ،دیسانەوە هەموو شتەكان لە روانگەی پیاوانەوە دەربڕاوە.
سیمۆن دی بوڤوار لەم خاڵە فەلسەفییەوە دەچێتە سەر خستنەڕووی ئەو
پرسە بونیادیانەی كە باسەخی سیاسی و كۆمەاڵیەتیان هەیە :ژن چییە؟ چۆن پیاو
گۆڕا بۆ كرۆكی راستەقینەی كلتورو ژنی خستە پەراوێزەوە؟ ژن لەكوێ و چۆن
دابەزی بۆ كەسی پلەدوو گۆڕا بۆ «ئەویتر»؟ س��ەروەری پیاوان لەكوێ و چۆن
بەرجەستەبوو؟ پێكهاتەكانی پیاوساالری چۆن دەركەوتن و بۆچی بەم شێوەیە سەخت
و پتەون؟ دروستكەرانی ئەم كلتورە كە هەبووە بۆچی بەم جۆرە دروستیكردووە؟
چۆن دەتوانرێت میكانیزمەكانی ستەم لەسەر ژنان بگۆردرێت؟
بۆ وەاڵمدانەوەی هەموو ئەم پرسیارانە ،سیمۆن دی بوڤوار پرۆژەیەكی
گەورەی خستەڕوو كە ئامانجەكانی لێكۆڵینەوەی رەوشی ژنە لە سەرجەم رەهەندە
كۆمەاڵیەتی و فەرهەنگییەكانیەوە.
ئەو بۆ لێكۆڵینەوە فراوانەكەی خۆی ،كنەو پشكنینی هەموو سوچ و
قوژبنەكانی فەرهەنگی مرۆڤایەتی دەكات ،پاشماوەی مرۆڤ لە لە تەختی مێژووەوە
لە روانگەی زانستی مرۆڤایەتییەوە تا كۆمەڵگەی هاوچەرخ بەدواداچوونی بۆدەكات،
لە رەوتی ئەندێشەی مرۆڤایەتیداو لە ئەفسانە كۆنەكانەوە تا ئەدەبیاتی مۆدێرن،
هەمیشە جیهانبینی پیاوساالر زاڵبووە ،زۆرینەی رەهای پێودانگە كۆمەاڵیەتی و
دیاردە كلتورییەكان پشكیان هەیە لە ئاراستەكردنی نایەكسانی ژنان و پیاوان ،لە رەوتی
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مێژوودا ئامادەگی ژن بەشێوەیەكی گشتی لەبەرچاونەگیراوە ،پیاوان مێژوویان لە دیدی
پیاوان نوسیوەتەوە ،لە زۆربەی بەڵگەنامە گرنگەكانی فەرهەنگی ،تەنانەت لە نوسینە
پێشڕەوەكانی دنیای مۆدێرن رەگێكی دژایەتیكرن و باوەڕنەبوون بە تواناكانی ژن بوونی
هەیە.
لە ساتی بەرجەستەبوونی فەرهەنگی مرۆڤایەتی و لەگەڵ گەشەكردنی بوارە
كۆمەاڵیەتییەكانی لەپێشتربوونی پیاوان ،پیاو هەڵگرو داهێنەری فەرهەنگەكە بووە
«كرۆك»و بابەتی سەرەكی و ژنی گۆڕی بوونەوەرێكی وابەستەو الوەكی یان «ئەویتر»
«رەگەزی دووەم» ئازایانە كەوتە رەخنەگرتن لە پێكهاتە كۆمەاڵیەتییەكان و هیچ
پیرۆزییەكی بۆ چەمكەكانی وەكو پەیمانی كوێرانە بۆ ژیانی هاوسەرێتی یان وەفاداری
یەك الیەنە بۆ هاوسەر ،یاخود فیداكاری لە رێگەی خێزان.
كتێبی «رەگەزی دووەم» یەكسانكردنەوەیەكی رادیكاڵ و سازش نەكردن بوو
لەگەڵ سەرجەم ئەو باوەڕە پێشداوەرییانەی كە بە درێژایی چەندین سەدە ببوونە باو
ئامانجەكەشی ئاراستەكردنی دەسەاڵت و سەروەری پیاوان بووە ،هەروەها كتێبەكە
ئەفسانەی لەپێشتری پیاوانی بۆ هەمیشە پوچەڵكردەوە.
خەباتی ژنان لەپێناوی یەكسانیدا لە سەرەتای سەدەی بیستەمەوە دەستیپێكردبوو،
بەاڵم ئەم بزوتنەوەیە تا بەر لە «رەگەزی دووەم» لە بنەمایەكی تیۆری بەهێز بێبەشبوو،
ئەم كتێبە بەالنی كەمەوە تا رادەیەكی زۆر ئەم رۆڵەی لە قۆناغێكی گرنگ لە خەباتی
ژناندا گێڕا.
سەرجەم پارێزەرانی نەریتەكۆنەكان ،هەر لە كەنیسەوە بگرە تا ناوەدە
كۆنەپارێزەكان ،بوونە دوژمنی كتێبی «رەگەزی دووەم» و هێرشیانكردە سەر نوسەرەكەی،
لە سااڵنی دواتر لەگەڵ گەشەكردنی تیۆری فێمێنیستی ،كتێبەكە لەالیەن هەندێ لە
وتەبێژانی بزوتنەوەی فێمێنیستیشەوە بووە جێگەی رەخنە ،بەاڵم تەنانەت رەخنەگرانیش
پەسەندیانكردووە ،كە هیچ كتێبێك تا ئەم ئاستە بۆ بزوتنەوەی ژنان گرنگ نەبووە،
بەهەمان ئەندازەش ژیانی خودی سیمۆن دی بوڤوار بوو كە بە وەفاداری بەرامبەر بە
فەلسەفەو ئامانجەكانی ،هەمیشە بەو جۆرە ژیا كە خۆی بۆخۆی خواستبوو.
سەرچاوە:
www.Iranianuk.com -
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سیمۆن دی بوڤوار :فەیلەسوفێك لەسەرو رەگەزەوە،
بوونگەرایەك لەسەرو بوونەوە
نەوزاد جەمال*
پێشەكی
«بوڤوار» ئەگەرچی لەژیانیدا هەرگیز خۆی بەفەیلەسوف دانەناوەو
هەندێكیش پێیانوایە لەبەرئەوەی هاوڕێ و هاوبیری «سارتەر» بووەو زۆربەی
كتێبەكانی خوێندوەتەوەو ،پێیداچۆتەوە ،ئەوا لەڕووی فەلسەفییەوە خۆی هیچی
نو ێ و گرنگی نەكردووە ،تاقسەی لەسەر بكرێ ،بەاڵم هەندێكیتر بەپێچەوانەوە،
دەیانەوێ رۆڵ��ی فەلسەفیی «بوڤوار» نیشانبدەن بەگەڕانەوە بۆ تێزەكانی
لەبەرهەمەكانیدا ،لەرێی خوێندنەوەی تایبەت ،مافی تەواوی ئەم بیرمەندە
ئافرەتە بدەن .بۆیە لەبواری «فەلسەفەی كۆمەاڵیەتی» بەتایبەت لەباسوخواسەكانی
«رەوتی فێمێنیزم» دا هەمیشە هەوڵدراوە بەشداری ئەم بیرمەندە نیشانبدرێ.
چونكە «بوڤوار» وەك هەند ێ نوسەر بۆی دەچن ،السایكەرەوەو هەر خەریكی
جوینەوەی گوتەكانی سارتەر ،هیگڵ و مێرلۆپۆنتی و چەند فەیلەسوفێكی تر نەبووە.
بەڵكو خۆشی بەسوود وەرگتن لەفەلسەفەی بوونگەرایی ،رێبازی «دیاردەناسی»
هۆسرێڵ و زۆرێكی تریش بەشداری خۆی هەبووە لەبواری فەلسەفەی رەوشت
و فەلسەفەی كۆمەاڵیەتی و سیاسیدا .جگەلەوەی هاوەشێوەی سارتەر هاوڕێی
لەبواری ئەدەبیشدا خەریكی نوسینی شانۆ و چیرۆك بووە.
كاریگەریی سارتەر
بوڤوار وەك قوتابیەكی فەلسەفە لەسەردەستی «مێرلۆپۆنتی»و»كاڵود لیڤی
شتراوسیش» خوێندویەتی .رەخنەگرانی بوڤوار دەڵێن ،رەگوڕیشەی فەلسەفەی
سارتەر لە هزری بوڤوار دا بەزەقی رەنگی داوەتەوە ،بەتایبەت چەمكی «ئەویتر»
كەدەبێتە ژن و ئەو قسە بەناوبانگەی كەهەیەتی كە «كەس بەژنی لەدایك
نابێ ،بەڵكو دەكرێتە ژن» ،سەلمێنەری ئەو رایەن .بەاڵم وەك نوسەری شارەزا
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«مارگرێت سیمۆن» دەڵێ ،لەدۆزینەوەیە یاداشتەكان كەلە ساڵی  1927دا نوسراوە،
كاتێ كە بوڤوار قوتابی فەلسەفەبووە لە «سۆربۆن» و دووساڵ پێش ئاشنابونی
بە»سارتەر» ئەم گومانە رەخنەگرانە هەڵدەوەشێنێتەوە .لەوێدا بوڤوار ئەوە دوپات
دەكاتەوە كە پابەندە بەخوێندنی فەلسەفە ،بەتایبەت كاتێ قسە لەسەر ملمالنێ و
هاوكێشەی خود ئەویتر دەكات .دواجار كەقسە لەسەر تەنگەژەی خۆشەویستی
و زاڵبوون دەكات ( .)Margaret A. Simons:2001سەرەڕای ئەوەش ئەوە
دەخاتەڕوو كە كتێبی «رەگەزی دووەم» لەژێر كاریگەری نوسەرێكی ئەفریكی-
ئەمریكی «ریچار رایت» دا ،نەك سارتەردا نوسیووە .بەتایبەت ئەو نوسەرە كە
باس لە ئەزموونی چەوسانەوە و ژێردەستەیی رەشپێستەكانی ئەمریكا دەكات
(.)Margaret A. Simons:2001
بۆچوونەكانی لەكتێبی «رەگەزی دووەم» دا
كتێبی رەگ���ەزی دووەم» ك��ە شاكارێكی گرنگی ب��وڤ��وارەو وەك
لەناونیشانەكەشیدا دیارە ،پەیامێكی راستەوخۆیە كە ئافرەت -ژن وەك رەگەزی
دووەم سەیردەكرێ ،بۆیە بوڤوار وەك ژنەفەیلەسوفێكی بوونگەرا ،هەمیشە لەڕێی
تێزو بۆچوونە فەلسەفییەكانەوە دەربەستی كێشەو پرسی ژنان دەبێ .هەڵبەت
ئەو لەسە ردەمانێكدا كە شەستەكانی «پاریس»ی شاری كلتوری و فەرهەنگی و
مەڵبەندی نوێخوازی و ئازادپەروەرییە ،ویستی لە روانگەی «بوونگەراوە» باس
لەبوونی كۆمەاڵیەتی ژن بكات .ئەو پێیوایە ئەوەی بەسەر ژندا دێت هەرئەوە
نییە كە خۆی قوربانیە ،بەڵكو وەك بونەوەرێكی كۆمەاڵیەتی بووتە الیەكی
جەمسەری دیالكتێكی ژن  -پیاو ،واتە ئەگەرچی بووەتە قوربانی ،بەاڵم خۆشی
بەشێكە لەكێشەكە ،چونكە چۆتە ئەو چێوەوە كەبۆی دیاریكراوە.
كتێبی «رەگ��ەزی دووەم» كە بەشاكارێكی بوڤوار دادەن��رێ ،زۆرینەی
بیروهزرە فەلسەفیەكانی لەوێدا خستووەتەڕوو ،بەاڵم تاماوەیەكی زۆر بەهۆی
وەرگێڕانە خراپەكەیەوە لەساڵی ( )1953وایكرد خوێنەری زمانی ئینگلیزی یا
لەزمانەكانی تردا بەسادە وەریبگرن .سەرەڕای «خراپ»ی وەرگێڕانی بۆ سەر
ئینگلیزی كەلەالیەن ( )1953-H. M. Parshley-(1884لە ()Smith College
كەهیچ شارەزایی ل��ەواژە فەلسەفییەكان دانەبوو ،كاڵوكرچی لەسەر قواڵیی
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گریمانەو بۆچوونەكانی بوڤوار كەوت .ئیدی ئەم وەرگێڕانە ناهەقی گەورەی
بەتوانای فەلسەفیی بوڤوار كرد ،چونكە وەرگێڕەكە لە بواری زیندەوەرزانی دا
شارەزای هەبووە ،هیچی ئەوتۆی لەفەلسەفە نەزانیوەو سەروپۆتەاڵكی تێكستەكەی
وێرانكردووە،بۆیە نەیتوانیوە چەمك و تێزەكانی «بوونگەرایی» و دیاردەناسیی
هۆسراڵیەكانی بگوێزێتەوە بۆ خۆێنەر.
لەبەرئەوە خوێنەرو رەخنەگرانیش بەهیچ شێویەك تێنەدەگەیشتن بۆ
ئەم ژنە لەرووی فەلسەفەییەوە بایەخی هەبێ؟ هەڵبەت تا ساڵی ( )2010كە
چاپی نوێی وەرگێڕانەكە دەرچوو ،جارێكیتریش «بوڤوار»ی هێنایەوە نێو كۆڕی
فەلسەفیی و بواری جێندەر و ژنناسی ،ئەوجا گرنگی دەركەوت .كەواتە تێزی
سەرەكی بوڤوار ئەوەیە كە ژن لە كۆمەڵگای باوكساالریدا «ئەویتر»ە ،ئەمەش
وەك روونكردنەوەی یا بەكارهێنانی تێزی سارتەر سەبارەت بە پەیوەندی نێوكۆیی
فینۆمینۆلۆجیانەی ژن  -پیاو .هاوكات دینامیكیەتی ئاگایی لە خەبات كۆشش دژ
بە ئاگایی تر.
دیاردەناسی ژن :ژن و ئەویتری پیاو
وەك وتمان بوڤوار هەم بە میتۆدی دیاردەناسی-فینۆمینۆلۆجی و
هەم بوونگەرایی قسە لە پێگەو چییەتی شوناسی مێینە كردووە .لەبڕگەیەكی
كتێبەكەیدا ،بوڤوار بۆچوونێكی سەرنجڕاكێش دیاردەناسی هەیە كەدەڵێ« :گریمان
ئافرەت ناچاالك و پاسیڤترە لەپیاو ،بەاڵم جیاوازیەكی گەوەرە هەیە لەوەدا تۆ
بێیت كەسێك پاسیڤ بكەیت و وەك بابەتێكی ناكارا سەیری بكەیت ،لەگەڵ
ئەوەی كەسێك بۆخۆی پاسیڤە و بابەتێكی ناكارایە The Second Sex، book 2،
 .))part 4، ch. 3 (1953ئەمەش هەر لەو باوەڕەوە سەرچاوەی گرتووە كەالی
بوڤوار ژن-ئافرەت شتێك نییە لەگەڵ لەدایكبوونەوە هەبێ ،بەڵكو بونەرێك
دەكر ێ بەئافرەت-ژن (“One is not born but becomes a woman،- (The
.Second Sex، 267
لێرەدا ئافرەتبوون ،پێدراوێكی ئۆنتۆلۆژی نییە ،بەڵكو پرۆسەیەكی
كۆمەاڵیەتیە ،كەواتە دیاردەناسی ژن الی بوڤوار دەگاتە رەچەڵەكی كێشەكە و
بنكۆلی راستییەك دەكات ،كە چەوسانەوەو نكوڵی لەئازادی ژن ،ناگەڕێتەو بۆ
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بنەڕەتێك لەپێش بوونی كۆمەاڵیەتی ،بەڵكو ئەوە «بوونی كومەاڵیەتیە» كەبوونی
رەسەن-دەشارێتەوە .واتە ئازادی ئافرەت زەوت دەكات،بۆیە پرسی ژن-پیاو یا
نێر-مێ ،ملمالنێیەكە لەپێناو ئازادبوون دا ،بوونێكی ئازادایە .ئەگەرچی ،هەرچی
چەوسانەوەو زەوتكردنی ئافرەت كە لە نەریت و پرۆسەیەكی كۆمەاڵیەتیدا
روودەدات ،هەمووی فشارو كۆتبەندێكی دەرەكین ،بەاڵم ناتوانن ج ێ بەو ئازادییە
ئۆنتۆلۆژیەی مرۆڤ لێژكەن كەپێش بوونی كۆمەاڵیەتی دەكەوێ.
كەواتە دیالێكتیكی ژن پیاو ،پرۆسەیەكی هیگڵیانەیە كەدەچێتە جێی
هاوكێشەی ئاغا كۆیلە .لێرەدا بوڤوار بەدیالێكتیكە كاردەكات وەك چۆن كۆیلە و
ئاغامان هەیە ،ژنیش بۆخۆی شوێنی كۆیلەیە و بۆتە جەمسەرێكی تر نایەكسانی
پیاو.هەڵبەت ئەمە خاڵێكی زۆر گرنگە چونكە لەو بۆچوونە باوەو سادەیەی
هەند ێ لە فێمێنیستەكان هەیانە تێدەپەرێ .بەتایبەت ئەوبۆچوونەی كە هەمیشە
لەڕۆڵ و لێقەوماویی ئافرەت دا دەخولێتەوەو واتیدەگەن بەوجۆرە رزگاری دەبێ،
لەكاتێكدا بەم گوتارە هێندەی تر ئافرەت بەناخی نائومێدی و زەبوونی قوڵكردنی
رۆجی كۆییالیەتییدا دەبات.
بواری ئاكار :پرسی خراپە و چارەی نایەكسانی
هەڵبەت مەسەلەی نایەكسانی رەگەزیی» یەكێكە لەهەرە پرسە گرنگەگانی
فێمێنیزم كەلێوەی رەخنە لە هزرو فەلسەفەی پیاوساالری دەگرێ بەدرێژایی
مێژوو .دیارە بوڤوار جاریكی تریش هەر بەپشبەستن بە فەلسەفەی هیگڵ،
بەتایبەت دیالێكتیكی ئاغا و كۆیلە چۆن نایەكسانی چارەبكەین .بوڤوار پێیوایە
هیگڵ سەركەوتوە لەچارەسەركردنی كێشەی نایەكسانی ئەو دوان��ەدا لەڕێی
دادوەەریەوە .مەرجی ئەو پرۆسە دادوەریەش بریتییە لەدانپێدانانی دووالیەنە.
واتە هەردووال دان بەماف و رۆڵی خۆیاندا لەبەرامبەر یەكتری دا بنێن بەیەكسانی.
هاوكات بەپشتبەستن بەتێزی فێنۆمینۆلژیانەی هۆسرێڵ كەچەمكی مەبەستدارییە
( ، )intentionallyقسە لەسەر بوونی ئافرەت بە بەمەست لەبوون گرێبداتەوە.
شایانی باسە «بوڤوار» لە كتێبی « The Ethics of Ambiguity : Bad
 « Faith، The Appeal، The Artistكەلەسال ( )1947دا باڵوكردۆتەوە ،لەوێدا
وەك ئیكزیستێنسالیستێ-بوونگەرایەك كە بەتەنها رێگەیەكی دەزان ێ بۆئەوەی
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باس لەخراپە بكات لەفەلەسەفەدا .ئەو پێیوایە دەبێ ئێمە لەبواری ئاكاریشدا ئەو
راستییە بزانیین كە ئازادی مافێكی رەوشتی هەموو بونەوەرێكی مرۆڤە ،هاوكات
مافێكی دەست بۆنەبراویشە ،واتە وەك چۆن نابێ ئازادی پێشلبكرێ ،ناشكر ێ
زەوتبكرێ .چونكە ئەگەرچی جیاكارییەك لە نێوان ئازادی لە ناخەوەڕاو لەدەرەوەرا
دەكر ێ الی بوڤوار ،بەاڵم تێگەیشتنی دەربارەی ئاگایی وەك كردەیەكی مەبەستدار
لەژیاندا بەندە بەئازادیەوە .بوڤوار پێیوایە كە دەكرێ من نامۆبم لە ئازادی خۆم
لەژیانی كۆمەاڵیەتیدا ،بەاڵم هەرگیز لەناخەوەڕا ناكرێ لێمبستێنرێتەوە .مەبەست
لەبوونی «من» ئازادییە لەبەرامبەر بوونەكانی تردا كە پیاوە .دیارە لەیەكەم
فۆرمی چاالكی ئاگاییی و هۆشمەندیدا ،ئازادی خۆی بەرجەستە و بەیاندەكات
بۆئەوەی مانای «بوون» بدۆزیتەوە .لە دووەم فۆرمیشدا وەك ئازادی لەهێنانی
ماناكان بۆ نێو جیهان دا كاردەكات.
بۆڤورا چاالكی هۆش و ئاگامەندی مرۆڤ وەك شتێكی ناڕۆشن و ناڕوون
دەبین ێ و پێیوایە ناڕوونی ئێمە لەو رووەوە لەگەڵ بیرۆكەی «شكست» دایە لەژیان
دا .چونكە هەرگیز ئێمە ناتوانیین بگەین بەمانای تەواوی بوون لە رێگەی پەرۆشی
و سۆزەوە لە دەربڕینێكی مەبەستداردا .لەبەرئەوەی هەرگیز سەرناكەوین لەوەداو
تاتەواو پەردە لەسەر مانای جیهان هەلماڵین .هەرگیز ناتوانین حەزی دەربڕینی
ماناكانمان سەبارەت بەجیهان تەواو بگەیەنینە ترۆپك و ئەنجامی كۆتایی .بۆیە
وێنەی «مرۆڤی ئاكاری»ی ،رەوشتیی الی بوڤوار لەالیەنی سۆزەوە دەبزوێنرێ،
بەاڵم نابێتە مەبەستێكی سەرەكی لەبووندا .ئیدیی جیاوازتر لە حەزی خۆپەرستانە
و یاخییانەو شێتانەی ستەمكاری ،پەرۆشی و سۆزی رەوشتیی بە بەخشندەیی
پێناسەدەكرێ ،بەتایبەت بەخشندەیی لە ناستی داننان بەجیاوازی لە ئەویتر و
بەپێچەوانەوە .هاوكات پاراستنی جیاوازی لەئەویتر ،تانەهێڵێ ببێتە بابەت و
مەبەست بۆ ویست و خواستی كەسێكی تر كە پیاوە .دیارە جۆرێك لەڕەهەندی
فەلسەفی رەوشتی «كانت» ی بە بۆچوونەكەی بوڤوارەوە دیارە.
من و ئەویتر لە فەلسەفەی بوڤوار دا
پەیوەندی و ملمالنێی نێوان «من» و «دەوروب��ەر» ،بۆخۆی جێگەی
بێنەوبەردەیەكی فەلسەفیە .پێگەی بوونی «تاكێتی» ئێمە لەنێو هەلومەرجە
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كۆمەاڵیەتیەكاندا ،رەهەندێكی بونگەرایی و فینۆمینۆلۆژی تێدایە .كات ێ «سارتەر»
باس لە «خود» و «بابەت» وەك هاوكێشەیەك لەمەڕ باسكردنی «بوون» دەكات،
ئاوەهاش باس لە»خود و ئەویتر» دەكات كە لە بەرامبەر هاوكێشەیەی سارتەردا
كە»بوون»ی بۆ پیاو داناوە و «هیچبوون» یا هیچ (نەبوون) بەرامبەر بە ژن -مێینە
داناوە .بەمانایەكی تر ،ئەوەی كە هەیە پیاوە ،نێرە ،ژن كە ئەوێكیترە ،بوونی
سڕاوەتەوە یا لەسێبەر و هیچ و نەبووندایە .دیارە وەك سۆنیا كروكس (Sonia
 )Kruksلەوتارێكدا سالی  1995دەڵێ« :چەقی سەرەكی كتێبی (رەگەزی دووەم)
ئەوەیە كە هیچ كەسێك بەژنی-ئافرەت لەدایك نابێ ،بەڵكو دەبێت بە ئافرەت».
دیارە ئەمە گریمانەیەكە دەشێ لێكچوونی لەگەڵ بۆچونەكەی سارتەریش دا
هەبێ كە دەڵێ « :بوون لەپێش جەهەرەوە دێ» ‹.›existence precede essence
واتە بوونی مرۆڤ ئەوەیە كەهەیەو دەبێ ،نەك لەسەر بنەمای ئەوەی وەك
زەروەرتێكی(سروشتێكی) پێشتر پێدراوە ( )pre-given necessityو دیاریدەكرێ.
بێگومان ،دەشێ لێرەدا بەجۆرێك كاریگەری سارتەر هەب ێ (ستانفۆرد
ئینسكلۆپیدی  .)2001بوڤوار مەبەستی بووە بڵێ ،ئەوەی بۆتە جەوهەری ئافرەت،
لەراستیدا پێدراوێكی وجودیی نییە ،بەڵكو پێدراوێكی كۆمەاڵیەتی-سیاسی و
كلتورییە ،بۆیە رزگاركردنی ئافرەت ،واتە سەیركردنی یا روانین لێی وەك بوونێكی
سەربەخۆ لەخۆیدایە نەك جەوهەرێكە ،چونكە هەمیشە «بوون» پێش جەوهەر
دەكەوێ ،جەوهەریش داڕشتەیەكی كلتورییە كە مێینە تێیدا كراوە بەئافرەت.
كەوات رزگاركردنی ئافرەت ،بەرزگاركردنی بیرو هزری دا تیدەپەڕێ لەگەڵ
گۆرینی بیركردنەەوەی پیاوان جاریكی تر .لەالیەكی دیكەوە «بوڤوار» بەشوێنپ ێ
هەڵگرتنی فەلسەفەی «هیگل» زیاتر لەمەڕ هاوكێشەی من  -ئەویتر ئەدوێ .بۆ
ئەم مەبەسەتە لەروانگەی وتەیەكی بەناوبانگی «هیگڵ» كە دەڵ ێ «هەموو ئاگاییەك
بەدوای مەرگی ئەویتر دا دەگەڕێ« (Each conscience seeks the death of
 .)the otherلێرەدا ژن كە»ئەویتر»ی پیاوە ،هەمیشە چەوسانەوەو ژێردەستەیی
دەگەڕێتەە بۆئەوەی پیاو «بوون»ی خۆی وەك «خودێك»ی گەردونی و رەسەن
داناوە ،هاوكات بوونی خۆی لەنەبوونی ئەودا ،ئەویتردا (ژن) هەژماركردووە.
بەمانایەكی دیكە ،پیاو بەهێزیی لەالوازی ژن دا بینیوەتەوە .كەواتە ئاگایی ژن
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دەب ێ لێرەدا بەدوای مەرگی خود-پیاودا بگەڕێ تاخۆی ئازاد بكات ،وەك چۆن
پیاو مەرگی ئافرەت بەتەختبوونی كۆسپەكانی خودی خۆی دەزان ێ (لێرەدا وشەی
مردن بەمانایەكی میتافۆریانەیە) .بەاڵم چۆن مێینە بتوانێ خۆی لەم ژێردەستییە
رزگار بكات؟
ئەگەرچی «ئازادی» رەهەندێكی ئۆنتۆلۆژی و پێشمەرجی بوونی مرۆڤە،
بەاڵم لەمڕۆوە بوڤوار هەر رەهەندی ئۆنتۆلۆژی ئازادی باس ناكات لەپەیوەندی
ژن –پیاو دا ،بەڵكو رەهەندی سۆزو خۆشەویستی ژن و پیاویش وەك فاكتەر
و رۆڵێكی سەرەكی دەبین ێ لەچەوسانەوەی ژن دا ،چونكە سۆزوخۆشەویستی
وابەستەیی بەرهەمدەهێنێ .هاوكات بەكارهێنانی توندوتیژی بەرامبەر ئافرەت
وادەكات كە بوڤوار جارێكیتر زەبروزەنگ لەخەباتی رزگاری و ئازادی بەتایبەت
بیری چەپگەرایی سەردەمی خۆیدا بكاتە پرسیارێ :ئاخۆ چەند توندوتیژی
رێگەچارەیەكی رەوابێ؟ ئەمەو چەندین پرسیاریتر كە لەڕوانگەی فەلسەفەی
بونگەرایی -فینۆمنۆلۆژیەوە لێكیدەداتەوە.
بەبۆچوونی بوڤوار ئەویتر وەك ئازادێ پارێزراوە و مافی دەستبۆنەبردنی
هەیە لەالی هێزی منەوە .ئیدی من هەرچیەكیش بكەم وەك ئاغا و سەروەرێ،
كۆیلەكە بڕەتێنم ،یا بڕیاری سێدارەم هەب ێ كەسێكی بكوژ هەڵبواسم ،بەاڵم
سەرەڕای ئەمە راستیەك هەی نابێ لەبیری بكەم كە ناتوانم سنور و حورمەتی
«ئەویتر» پێشێلكەم لەناخەوەڕا ،چونكە ئەو وەك كەسێكی ئازاد لەبوون دا
ناتوانم دەست بەسەریدا بگرم .ئیدی بەپێی ئەو دابەشكردنە دیكارتیانە كە
بۆ «ناخ» و «دەرەوە» ،یا «رۆح» و «جەستە» ك��راوە ،الی بوڤواریش ئەوە
دەگەیەن ێ ،كەهەرگیز «من»ی بااڵدەست ناتوانم لەناوجەرگەی دڵی ئازادی «ئەو»
بدەم .لێرەوە ،بوڤوار گەشەیەك بەچەمكی ئازادی وەك پێدراویكی ترانسندینس
( )transcendenceبااڵبوو دەدات .ئازادی وەك «بزاوت» و جوڵەیەك لەبەرامبەر
داهاتویەكی كراوە و چەند ئەگەرێكی ناسنورداردا دەبینێ .ئیدی بۆئەوەی بیسەلیمنێ
كەئێمە ناتوانین لەالیەن رەهەندی زەمەنی «ئێستا» هەنووكەوە سنوردار بكرێین و
ئاوەهاش ئازادیمان لەناخەوەڕا زەوتبكرێ.
كەواتە ئەوەی پێیدەوترێ«جەوهەر» ،چییەتی ئازادی وەك پێدراوێكی بااڵ

35

و سەروو ،یان بان-سروشتی دەخاتە ریزی نادڵنیایی و ریسك لەژیان دا .ئافرەت
بۆئەوەی ئازاد بێ ،دەبێ ئەم لێكدژیەی لەنێوان ئازادی و نادڵنیایی و ریسك دایە لە
بیرنەكات .ناكرێ ئێمە بێخەم ئازاد و سەربەخۆبیین ،بەڵكو لەئازادی «ترانسدێنس»
دا كە هاوشانە بەنائارامی و بێئۆقرەیی دەرونی و ریسكی ژیان ،ئازدای بۆخۆی
بارگرانیەكی دەرونییە،بۆیە بوڤوار پێیوایە كاتێ كە «من» خۆم لە جیهانی بەها و
مانایەكدا دەبینمەوە ،ئەو بەها و مانایەش لەالیەن كەسانی ترەو بەخشراوە بەجیهان،
لەبەرئەوە من ئازادم لەوەی رەتیكەمەوە ،یا ئەم بەهایانە بگۆرم یان پشتگیریان
لێبكەم لەجیهان دا ،لەكاتێكدا ئەم بەهایانە لەخۆیاندا مانایان نییە.
ئیدی هەر ئیختارێ بكەم و هەرچۆن بێ ،ناتوانم پشتگیری و پشتیوانی
لێبكەم ،بەبێ هاوكاری ئەوانی تر .لێرەوە ،بەهاكانی من ماڵی خۆیان لەم جیهانەدا
دەدۆزنەوە ،ئەگەر كەسانیتر پابەندبن پێوەی .تەنها ئەگەر من «ئەوانیتر» قایل بكەم،
بۆئەوەی بەهاكانی من ببێتە هی ئەوانیش .دیارە جیاوازی لەنێوان «ئازادی ئیتكی» و
«ئازادی ئۆنتۆلۆژی» دا هەیە .ئەوەی بوڤوار نیشانی دەدات ،ناسینی ئازادیی خۆمان
كەمەرج و پێویستە ،بەاڵم هەلومەرجێكی تەواو نییە بۆ كردەوە رەفتاری ئاكاریانەی
ئێمە ،چونكە هەمیشە ئازادی ئەویتر مەرجە بۆ ئازادی «من»  .لەبەرئەوە دەبێ
ئازادی بەشێوەیەكی گونجاو و دروست بەكاربهێنرێ بۆ هەموو یەكیك بەیەكسانی.
یەكسانی بەمانەوەی جیاوازیەكان
تایبەتمەندییەكی هزری «بوڤوار» لەچاو فێمێنستەكانی تردا ،ئەوەیە
ئەو وەك فەیلەسوفێ كە داكۆكی لەمافی یەكسانی ژن و پیاو دەكات ،بەهیچ
شێوەك لەوبڕوایەوە قسەناكات كە چەمكی یەكسانی هاوواتای «وەك یەكبوون»
بێ .واتە ژن وەك پیاوبێ .نەخێر ،ئەو باس لەجیاوازیەكان دەكات ،بەاڵم
مافەكان دەب ێ یەكسان بن .ئیدی نەك بەو مانایەی ژن وەك پیاوی لێبێ.
پیێیوایە نایەكسانی ،ناعەدالەتی كارێكی ناڕەوشتییە ،چونكە جیاوازی رەگەزیی
دەكاتە بەهانەیەك بۆ خواردنی مافەكانی ئافرەت ،بۆیە شاردنەوەی ئەم راستییەو
تێنەگەشیتن لێی ،بەكارێكی نافێنۆمینۆلۆژیانە دەزانێ ،واتە لەخۆیدا نەنانسینی
مەبەست و بوونی ئافرەت دەگەیەنی .هاوكات دژ بەو بۆچونەشە كەدەڵ ێ ژن و
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پیاو یەكسان نین ،لەبەرئەوەی كە ژن بۆخۆی الوازە ،بۆیە دەڵ ێ بپرسین گریمانەی
الوازیی مێینە لەچیەوەو لەكوێوەو هاتووە؟ ئاخر پێوەرەكانی بەهێزی چین؟ ئایا
مەبەست لەبەهێزی هەبوونی ئەوپەڕی هێزی جەستەییە؟ بەاڵم كام جەستە ،هی
مامناوەندیی مان مەبەستە تاببێتە پێوەرێ؟
كەواتە بیرۆكەی ئەویتری جیاواز لەپیاو بەدەستكارییەوە لە»هیگڵ» ەوە
وەرگرتووە .ئەمەش بۆئەوەی بیسەلمێن ێ كە بوونی پیاو و ژن ،بوونێكی پێش
مێژووییە :واتە پەیوەستییەكی بێوێنە هەیە لەنێوان خودو ئەویتر دا .ئیدی لەبەر
پێشبڕك ێ و لەو پێناوەدا ژن دەبێ «ئێمە»ی خۆی بدۆزێتەوە لەو پێكەوەبوونەدا.
واتە جیاوازە ،بەاڵم دەب ێ خاڵی هاوبەشی لەگەڵ ئەویتری پیاودا بدۆزێتەوە.
پێۆیستە ژن لەرووی كۆمەاڵیەتییەوە دەروەست و بەخەمی جیهانیشەوە بێت.
چونكە ئەو لەمانای لە «بوون خستن» باشتر تێدەگات بەوپێیەی بەسەرخۆییدا
هاتووە .هەروەها دەبێ رێگەیان پێبدر ێ رێوشوێنی تایبەت بدۆزنەوە كەبتوانن
لێوەی دەروستی خۆیان لەژیان دا جێبخەن .بەواتایەكی تر ،دەب ێ ئەفسانەی «ژن
بوون» لەكاربخرێ و هەڵوەشێنرێتەوە بۆ دواجار لەهزر و سیستمی بیركردنەوەی
پیاوساالرانەدا .هەتا ئەمەش جێبەجێبكرێ و ژنان رزگاربن ،دەب ێ بەرژەوەندیە
ئابوری و سیاسیەكانیش برژێنە پرۆژە و جۆگەی رزگابوونەوەكەوە .ئەگەرچی
بوڤوار پێیوایە ئازادی شتێك نییە دەستكاریی بكرێ و لێبدر ێ لەخۆییدا ،چونكە
هێندە لەناو خۆیدا پارێزراو هەڵگیراوە بێئەوەی هیچ كەس بتوان ێ بیشێوێنێ،
بەاڵم خۆالدان لەریسكی پەیوەندی سۆزداری ئەگەرێكی كراوەیە هەمیشە بۆ
كۆتوبەندی ژن .هاوكات ئەمە كەبە نیشانەیەكی شكستی رەوشتی د ێ لەژیان دا،
پارادۆكسێكی رەوشتیشە!
ژن لەنێوان سۆز-خویشەویستی و چەوسانەوەدا
سەبارەت بەپرسی جێندەر ،كارێكی بوڤوار گرنگی دەرچ��وون بووە
لەگوتاری باوی فێمێنیزم بە دانانی رێچكەیەكی گرنگ كە دواتر پاش خۆی ژنە
فەیلەسوفی وەك»جودیت بەتلەر»یش لەسەرهەمان بۆچوون بەردەوەام دەبێ.
ئەمیش پێیوایە جێندەر-رەگەز پێكهاتەیەكی كۆمەاڵیەتییە ،نەك بایۆلۆجی ،چونكە
بەرئەنجامی پرۆسەی بەكۆمەاڵیەتی بوونە لەتافی منداڵی دا .تێزی گرنگی بوڤوار
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لەكتێبی «رەگ��ەزی دووەم» لەوەدایە كە دەڵی»هیچ چارەنوس ێ كە لەالیەنی
بایۆلۆژی و دەرونی و ئابوری دەستنیشانی یا پێناسەی روخساری مرۆیی مێینە
ناكات ،بەڵكو ئەوە شارستاینەتە كەمێینە بەرهەمدەهێنێ« .ئیدی تەنها رێگەیەك
بۆ دەربازبوون لەو پێناسەی كراوە یان باشتیر بڵێین سەپێنراوە بەسەر ئافرەت
دا ،بەب ێ هاوكاری ئەویتر نابێ بۆئەوەی لەداڕشتنی «تاك» یا»خود»ێتی ئافرەتدا
بەشدار تاكو ئافرەتیش ببێتە «ئەوێ»ك.
شایانی باسە «بەتلەر»یش پێیوایە بۆچوونەكەی ب��وڤ��وار لێرەدا
بوونگەرایانەیە .ئیدی لەروانگەی ئەوەوە «جێندەر» الی بوڤوار بەندە بەبوون
بە ،واتە وەرگەڕان بەوەی دەب ێ لەكۆمەڵگەدا ،نەك بەوەی كە خۆی چییە.هاوكات دەبێتە بابەتی گۆڕان و ئیختیاركردن ،چونكە جەندەر پرۆسەیەكی كراوەیە
بۆ كارلێك و كردەی كۆمەاڵیەتی و ئیختیاری شەخسی تاك .هەر لەم گۆشەنیگاوە،
كاتی بوڤوار باس لە بەرپرسیارەتی ئافرەت دەكات لەپێناو بەرگری لەبەرامبەر
حەزی وابەستەبوون لەپەیوەندی خۆشەویستیدا بەپیاوەوەو هەڵبژاردنی «ئازادی»
و بااڵبوون بەسەر سنوورە فیزیكی و كۆمەاڵیەتی و سیاسیەكانی كۆمەڵگەدا.
لێرەوە ئەو سیفەتی ئاگایی دەستنیشان دەكات كە لە «سارتەر»ە وە لەكتێبی
«بوون و هیچ» دا باسكراوە ئەویش پرسی ئیختیار و سنوورداری(كاتی) واقیع
و جیهان .چونكە دەبێ خۆی بەرپرسیار بێ كە لەكوێی سیستم و كۆتوبەندە
كۆمەاڵیەتیەكاندابێ.
ناب ێ لەبیرمان بچێ كە بۆ باسكرنی پرۆسەی «وەرگ��ەڕان» یان بوون
ب��ە( ،)becomingسود لە فەیلەسوفی فەرەنسی «بیرگسۆن» دەبینێ .بەتایبەت
لەوەدا كاتێ «برگسۆن» لە ئەرگومێنتێكدا دژ بە میكانیزمی دێترمینیزم –سنوداری
و حەتمیەت دا ،پێیوایە ئیختیاری ئازاد وەك بونێكی رەمەكی وایە لە كەسێتی
یەكێكەوە كە بەراستی پرۆسەی بوون بە -بەشێوەكی لێكدانەبڕاو و نەبچڕاو
ئەزمون كردبێ .هاوكات الی كەسێ كە یەكێتی لەگەڵ لەنێوان «بەردەوامی» و
«یادەوەری» دا هەبووبێ .لێرەوە رەهەندێكی میتافیزكی لە بوچوونەكەی بوڤوار
دایە بەتایبەت لە چوارچێوەی ئەزمونكردنی «ئیختیار»واتە مافی هەڵبژاردن و
«ئازادی» دا كەبەشێوەیەكی بیرگسۆنی كاری لەسەركردووە ،بۆیە ئافرەت تاكێكی
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ئازاد نییە ،بەڵكو ئەندامی چینێكی چەوساوەیە كەوەك كەسێكی نزم سەیركراوەو
لەالیەن ئاین و زانستەوە ئەوە سەپێنراوە،هەروەها بەهۆی پرۆسەی كۆمەاڵیەتی و
دەرونیەوە وابەستی پیاو بووە .لێرەوە سنوردار و بێبەش كراوە لە چاالكی سیاسی
و ئابوری داو خزێنراوەتە چوارچێوەی یاسا و پەیمانی كۆمەاڵیەتی.
 Chronologyكرۆنۆلۆجیای ژیانی بوڤوار
لەپاریس ،فەرەنسا لەدایكبووە
9 -01- 1908
بڕوانامەی بەكالۆریای لە فەلسەفە و ماتماتیكدا
1925
دەرچوون لەتاقیكردنەوەی برومەی فەلسەفە
1927
 1928–1927مامۆستای یاریدەدەری فەلسەفە لە پەیمانگای سانت ماری
تەواوكردنی بڕوانامە لەبواری ئەدەب لە سۆربۆن
1928
بەیەكگەیشتن لەگەڵ سارتەر
1929
وەرگرتنی بروانامەی فەلسەفە -سۆربۆن .بەمەش یەكەمیین
1929
گەنجە كە ئەو تاقیكردنەوەی بڕی بێت.
سارتەر پیشنیاری هاوسەرگیری دەكات و ئەویش رەتیدەكاتەوە.
1931
لە وانە وتنەوە دەردەكرێ.
1943
 7- 1944لەگەڵ سارتەر لە پاریس هەلدێ.
11--8 -1944دەگەڕیتەوە بۆ پاریش لەكاتی رزگاركردندا.
هاوكاری دامەزراندن گۆڤاری  Les Temps Modernesو
1945
تامردنی لەویددا بەردەوام دەبێت.
واژۆی ماڤیستی فێمنیستەكان سەبارەت بەمافی لەباربردن
1971
دەكات
هەڵدەبژێرێ بەسەرۆكی ئەنجومەنی مافی ژنان
1974
ژان پۆل سارتەر دەمرێ.
15 --4 -1980
لەزنجیرەی فەلسەفیدا نمایشدەكرێ The Second Sexكتیبی
1984
كۆچی دوای
14 --4 1986
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سیمون دی بوڤوار...
ئەو ئافرەتەی دەربارەی سایكۆلۆژییەتی ئافرەت دەدوێت
عبدالباقی یوسف
لەعەرەبییەوە :هێمن مەحمود حەمە
سیمون دی بوڤوار لەرێگای هەموو ئەو كارە فیكری و ئەدەبیانەی
كە نوسیویەتی ،هەوڵی ئەوە دەدات سایكۆلۆژییەتی ئافرەت پیشانی دونیای
پیاوان بدات ،لەالیەكی دیكەشەوە ئامادەیی پیاوان لەجیهانی ئافرەتاندا دەخاتە
روو ،لێرەشەوەیە نوسینەكانی (بوڤوار) بوونەتە جێگای لیكۆڵینەوەو مشتومڕ كە
وەهایكردووە ئەم ژنە ئامادەییەكی فیكری و ئەدەبی هەبێت.
بوڤوار ساڵی  1908لەپاریس لەخێزانێكی دەوڵەمەند و باوكێكی پارێزەر
كە سامانەكەی لەجەنگی جیهانی دووەمدا دۆڕاندووە لەدایك دەبێت ،دایكی
دەیویست بوڤوارو خوشكەكەی پەروەردەیەكی كاسۆلیكانەی توندبكات ،بەاڵم
بوڤوار ئەم پەروەردەیەی رەتكردەوەو لەزانكۆی (ئاكۆن نۆرمان سوپرایەر)ی
فەرەنسی درێژەی بەخوێندنەكەی خۆی داو لەسااڵنی  1931تا  1943لەزانكۆی
سۆربۆن بوو بە مامۆستا.
هاتنە ناو جیهانی ئەدەبەوە
بوڤوار حەزی لەجیهانی ئەدەب و رۆشنبیری و فەلسەفەبوو ،زوو زوو
سەردانی ئەو شوێنانەی دەكرد ،كە ناوداران و كەسایەتیە فیكری و ئەدەبیەكانی
تیادا دەبینی ،هەر لەو شوێنانەدا هاوڕێی ژیانی و هاوڕێی بیركردنەوەكانی (ژان
پۆل سارتەر)ی ناسی كە وەك خۆی دەڵێت» ئەوە گەورەترین رووداوی سەرەكی
بووە لەژیانیدا».
لەساڵی  1943یەكەم رۆمانی خۆی بەناوی (المدعوە) نوسی ،ئەمەش
سەرەتایەك بوو بۆ هاتنە ناو جیهانی ئەدەبەوە ،بەاڵم ناوبانگە راستەقینەكەی
ئەو كاتە دەركەوت ،كە بۆچونە بوێرەكانی دەربارەی پەیوەندی نێوان ئافرەتان
و پیاوان خستە روو ،لەو بۆچونانەش :ئافرەت بە ئافرەتی لەدایك نابێت ،بەڵكو
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دواتر وەهای لێ دێت!.
نوسەر بە نوسینی كتێبە بەناوبانگەكەی (رەگ��ەزەك��ەی دیكە )1949
مشتومڕێكی رۆشنبیری لەناوەندە زانستی و كۆمەاڵیەتی و رۆشنبیرییەكانی جیهاندا
دروستكرد ،لەو بیروبۆچونانەش كە ئەمە نوسەرە دەیانخاتە روو:
هیچ قەدەرێكی بایۆلۆژی یان دەروونی یان ئابووریلەكۆمەڵگەدا بڕیار
لەسەر شێوازی ئافرەت نادات ،بەڵكو ئەوە شارستانیەتە بەگشتی كە ئەو مەخلوقەی
لێ دروستدەكات كە پێیدەڵێن ئافرەت.
سیمۆن دەڵێت« :بەهۆی فەسڵی دایكایەتی لەكتێبەكەمدا هێرشی تایبەتیم
كرایە سەر ،زۆرێك لەپیاوەكان رایانگەیاند من مافی ئەوەم نیە دەربارەی ئافرەت
قسە بكەم ،چونكە خۆم نەمتوانیوە مناڵم ببێت ،سەیرە ،ئایا ئەوان مناڵیان بووە؟
ئەوان دژایەتیم دەكەن بەو بیرۆكانەی كە یەكالییكەرەوەو قەتعی نین ،ئایا وەها
دەمبینن كە هەموو بەهاكانی سۆزی دایكایەتی و خۆشەویستیم رەتكردوەتەوە؟
نەخێر ،بەڵكو داوام لە ئافرەتان كردووە كە لەگەڵ ئەو دوو بەهایەدا بەشێوازێكی
ئازاد بژین ،لە كاتێكدا زۆربەی جار وەك بیانوییەك بەكاریدەهێنن و دەكەونە
ژێر ركێفی ئەو دوو چەمكەوە بەڕێژەیەك ئەو دوو چەمكە دڵ دەهێنێتە ئێش».
هەروەها دەڵێت« :یەكێكی دیكە لەو هەڵە تێگەیشتنانەی كە لەم كتێبە
وەرگیراوە ئەو بڕوایەیە كە من هەبوونی هەموو جیاوازییەكم لەنێوان پیاوان
وئافرەتاندا رەتكردوەتەوە ،لەراستیدا من بەپێچەوانەی ئەو بڕوایەوە پیاوان و
ئافرەتانم لەیەك جیانەكردوەتەوەو ،كتێبێكم نوسیوە كە هەر بەناونیشانەكەی
هەردوو رەگەزەكەم لەیەكتر جیاكردوەتەوە ،بەاڵم ئەوەی من پێیگەشتوم ئەوەیە
ئەم جیاوازییانە رۆشنبیریین نەوەك سروشتی ،من ئەو ئەركەشم لە ئەستۆ گرتووە
كە چۆنیەتی دروستبونی ئەو جیاوازییانە بگێڕمەوە.
كارەكانی ئەم نوسەرە ژنە بەردەوامی هەبوو ،ژیاننامەكەشی بە چوار
بەش باڵوكرایەوە:
(مذكرات فتاە الرصیف ( ،)1958عنفوان الشباب  ،)1960قوە االشیاء)1963
( ،موت المریح جدا  ،)1966ئەم ژیاننامەیە بە مێژووییەكی راستەقینە و جەریئانەی
هەموو وردەكارییەكانی ژیانی فیكری فەرەنسا دادەنرێت.
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كەسایەتیەكی قورس
بوڤوار هەوڵی ئەوەی داوە كە ئەوە روونبكاتەوە ،كە ئافرەت دەتوانێت
شانبەشانی پیاو كاری قورس ئەنجامبدات ،هەروەها دەتوانێت سەدەیەكی تەواو
بەشان هەڵبگرێت ،چونكە ئەو نوێنەرایەتی ئەو سەدەیە دەكات كە تیایدا ژیاوەو
تیایدا دەژی.
دەتوانرێت سەدان ئافرەت ،بەڵكو ه��ەزاران ئافرەت ،لە ئافرەتێكدا
كورتبكرێتەوە ،چونكە ئافرەت نمونەی عەبقەرییەت و شەفافیەت و هوشیارییەو
بەشدارییەكی تەواوەتی دەكات لەچاالكییە كۆمەاڵیەتی و فیكری و سیاسییەكاندا.
لەمجۆرەی ئافرەت كە بەدرێژایی سەردەم و زەمانەكان زۆر بەدەگمەن
دەردەكەوێت ،تەنانەت ئەگەر ئامادەیشی هەبێت ،ڕێگای دەركەوتنی پێنادرێت،
هەربۆیە یان بەپاڵەوانێكی نادیار ،یاخود بەپاڵەوانێكی پەراوێزخراو دەمێنێتەوە.
هەر بۆیە ب��وڤ��وارداوا دەك��ات ئافرەت هەوڵبدات تاوەكو خۆی لەو
پەراوێزخستنە رزگاربكات و ئامادەیی هەبێت.
بۆچونەكانی نوسەر بەڕۆشتنە ناو تەمەنەوە زیاتر گەشەیانكرد ،بۆیە
زیاتر پەیوەستبوو بەسارتەرو خۆشەویستیەكەیەوە ،لەهەمانكاتیشدا پیریەتیەكەی
نیگەرانی دەكرد ،هەربۆیە ساڵی  1970كتێبی( ژنە پیرەكە)ی نوسی كە تیایدا
دەڵێت:
هەق وایە پیرییەتی نەوەك مردن بەرامبەر بە ژیان بەراوردبكەین ،
پیرییەتی كۆپییەكی گاڵتەئامێزی ژیانە ،لەكاتێكدا ئەوە مردنە كە ژیان دەكاتە
چارەنوس.
لەرۆمانی (المدعوە)دا دەنوسێت »:زەوی بە وەهمە تێكشكاوەكان چێنراوە،
ئەو تێكشكانەی ژیانە تایبەتیەكەمی بێزاركردووە ئەم رۆمانەی دروستكردووە».
دەتوانرێت (سیمون دی بوڤوار) بەیەكێك لەوانە دابنرێت كە رۆڵێكی
گرنگی گێڕاوە لەچەسپاندنی چەمكە شارستانیە تازەكان ،لەبنیاتنانی كۆمەڵگەی
فەرەنسی هاوچەرخدا ،هەروەها وەهایكردووە كە ئافرەت زیاتر پایەی كۆمەاڵیەتی
بەدەستبهێنێت و دان بەتواناكانیدا بنرێت و جیاواز سەیربكرێت.
ئەوەی گومانی تیادانیە ئەوەیە (بوڤوار) بەهۆی نوسینەكانیەوە دەربارەی
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تایبەتمەندێتی ئافرەت  ،بەفەرەنسی و بەهەموو زمانە زیندووەكانی دونیا
دەخوێندرێتەوە .
دەربارەی رۆمانی (رۆشنبیران) بوڤوار دەنوسێ :بەپێچەوانەی ئەوانەی
بە هەڵە رۆمانی (رۆشنبیران) بەرۆمانی كلیلەكان ناو دەب��ەن ،من رقم لەو
رۆمانانەیە وەك كلیلێك وەهابێت ،من بانگەشەی ئەوە ناكەم كە (رۆشنبیر)
خاوەن فیكرەیەكی دیاریكراو بێت ،چونكە رۆمانی خاوەن فیكرەیەكی دیاریكراو
حەقیقەتێكی دیاریكراو دەسەپێنێت ،كە هەموو حەقیقەتەكانی دیكە دەسڕێتەوەو
بازنەی ناڕازیبون و گومانە تەواونەبووەكان تێكدەشكێنێ.
بەاڵم من لێرەدا چەندین جۆرە ژیانی دوای جەنگم خستوەتە روو ،بێ
ئەوەی پێشنیاری چارەسەر بخەمە روو بۆ ئەو كێشانەی كە پاڵەوانەكانم نیگەران
دەكەن.
لەبارەی رۆمانی (خوێنی ئەوانی دی) بوڤوار دەنوسێت« :بابەتی خوێنی
ئەوانی دی وەك باسمكردووە دژییەكیەكی ئەو ژیانەیە كە لەسایەی ئازادیدا تیادا
ژیاوم ،ئەوانەی كە نزیكبون لێمەوە بەشتێكی سادە تەماشایانكردووە».
بەاڵم مەبەستەكانی من خەڵكی بەچاكی پێیاننەگەشتووە ،هەندێك
رۆمانەكەیان بە رۆمانی بەرگری تەماشاكردووە ،هەندێكی دیكەش وەك رۆمانێكی
وجودی ،ئەم وشەی دواییان هاوشانی كارەكانی من وسارتەر بەشێوەیەكی ئالی
رۆشتووە.
لەنێوان بوڤوار و سارتەردا
بوڤوار رۆشتە زانكۆی سۆربۆن و گەنجێكی ناسی كە تا دواین ساتەكانی
ژیانی كاریانكردوو لەیەكتری جیانەبوونەوە.
ئەم تەمەنی بیست ویەك سااڵن و گەنجەكەش تەمەنی بیست و چوار
سااڵن بوو ،هەردووكیان پێكەوە فەلسەفەیان دەخوێندو هەوڵیاندەدا لەماوەیەكی
زەمەنی كورتدا بوارێكی تازە لەبیركردنەوەدا بدۆزنەوە.
لێرەدا ح��ەزدەك��ەم ئ��ەوە بڵێم ئ��ەوەی سارتەرو بوڤواری بەیەكەوە
كۆدەكردەوە لەفیكر ،بەهێزتربوو تا عاتیفە ،تەنانەت عاتیفەكەش هەڵقواڵوی
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پەیوەندییە فیكرییەكانی نێوانیانە ،چونكە بوڤوار تا دواین سنور سەرسامبوو بە
فیكری سارتەر ،هەر لەسەرەتاشەوە سارتەر توانی كەسایەتی خۆی بەسەر بوڤواردا
بسەپێنێت ،ئەم نوسەرە ئافرەتە یەكەمین ساتی بینینی سارتەر ئاوا دەگێڕێتەوە:
«ئەوە یەكەمین جاربوو چاوم بكەوێت بە مرۆڤێك كە لەبەرامبەریدا هەست بە
سەرگەردانی بكەم».
لەكاتی جەنگی جیهانی دووەمدا پەیوەندییەكی بەهێزی هەبوو بەسارتەرو
بزوتنەوەی بەرگریییەوە ،ب��ەاڵم هەرگیز رێگای ن��ەدا لەبەرامبەر سارتەردا
تایبەتمەندێتی و كەسایەتی خۆی لەدەستبدات ،سەرەڕای هەموو سەرسامی و
پەیوەستبونە فیكری و رۆحییەكانی پێوەی.
بوڤوار خۆی خاوەنی ناوبانگێكی ئەدەبی گەورەبوو  ،تەنانەت بەر لە 10
ساڵ پێش ئەوەی سارتەر خەاڵتەكە بباتەوە ،ئەم بەهۆی رۆمانی (پیاوانی فیكر)
ساڵی  1954بەرزترین خەاڵتی فەرەنسای وەرگرت كە ئەویش خەاڵتی (كۆنكۆر)ە.
ساڵی  1958وەك سەرۆكی رابیتەی فەرەنسی بۆ مافەكانی مرۆڤ
هەڵبژێردرا.
بوڤوار دەربارەی پەیوەندی خۆی بە سارتەرەوە دەنوسێت« :لەراستیدا من
هێندەی ئەوەی پەیوەستبووم بە سارتەرەوە هێندەی ئەوەش دووربووم لێیەوە،
پەیوەندییەكانی ئێمە جەدەلی بوو ،هەندێكجار هەستمدەكرد لەدوورییەكی
نامەعقولەوە بووم لێیەوە ،هەندێكجاریش وام هەستدەكرد من نیوەكەی دیكە
ئەوم ،من بە ئەوم دەبەخشی و ئەویش بەمن ،بەدڵنیاییەوە من شوێنكەوتوی
ئەو نەبووم.
سارتەرش لەالیەن خۆیەوە بە (سیمون دی بوڤوار)ی دەوت ،ئەو زیرەكی
پیاوو هەستیاری ئافرەتی لەخۆیدا كۆكردبویەوە.
بوڤوار تا كۆتایی تەمەنی سارتەر لەگەڵیدا مایەوەو چاودێریكرد ،تاوەكو
سارتەر لەساڵی 1980دا كۆچی دوایی كرد.
بوڤوار بڕیاری دا لەو باڵەخانەیەدا نیشتەجێ ببێت كە دەیڕوانی بەسەر ئەو
گۆڕستانەی كە سارتەری تیادا نێژرابوو ،وەسیەتیشی كردبوو هەر لەو گۆڕستانەدا
بنێژرێت.
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وەك چۆن سەرەتای ژیانی لەگەڵ سارتەردا دەستپێكرد ،بڕیاریشدا
كۆتاییەكەی بە كتێبێك لەسەر سارتەر كۆتایی پێبهێنێت ،هەربۆیە كتێبی (ماڵئاوایی
سارتەر)ی لەساڵی  1981دا نوسی كە چەندین نهێنی لەسەر ژیانی سارتەر تیادابوو
كە پێشتر نەزانراوبوو ،وەك خۆی دەڵێ ئەمە دواین دیارییە كە پێشكەشی
پیاوێكی دەكات هەموو ژیانی لەگەڵیدا بەسەر بردبوو.
بوڤوار دەربارەی كتێبی (ماڵئاوایی سارتەر) دەنوسێت« :ئەو پیاوێكی
راستەقینەی وەهابوو كە دەیزانی چۆن بەدوای حەقیقەتدا بگەڕێت و چۆنیش
پێوەی پەیوەست بێت  ،كاتێك ئەم كتێبەم دەنوسی دڵنیابووم لەوەی ئەمە باشترین
شتێكە پێشكەشی پیاوێكی بكەم ،كە تاوەكو ئێستاش زیندووە ،ئەو الیەنەی ژیانی
سارتەرم ئاشكراكردووە كە خەڵك دەیەوێت ئاگاداری بێت ،فەلسەفەی سارتەر
گوزارشتێكی ئیمپراتۆرییانە نیە لە بۆچونێك كە لەویژدانی كەسێكدا ئامادەیی
هەبێت ،بەڵكو رۆشتنە ناو ناخی خەڵكەوەیە.
لەم كتێبەدا هەوڵمداوە هەندێك الیەنی نەناسراو لەژیانی ئەودا بخەمە
روو بۆ ئەوەی بلیمەتییەكانی عەقڵی ئەو فەیلەسوفە بە دەربخەم.
هەربەتەنها خوێندنەوەی سارتەر بەس نیە بۆ ئاشنابوون بە سارتەر،
بەڵكو دەبێت نوسراوەكانی بوڤواریش بخوێنینەوە ،بۆ ئەوەی باشتر لەسارتەر
تێبگەین ،هەروەك چۆن پێویستمان بە خوێندنەوەی سارتەریشە ،بۆ ئەوەی لە
بوڤوار تێبگەین ،تەنانەت ئەوە شتێكی زۆر قورسە ئەگەر بێتو باس لەیەكێكیان
بكەین ،بێ ئەوەی باسی ئەوەكەی دیكەیان بكەین ،بوڤوار شوێن پەنجەی ژنێكی
بەجێهێشت كە زۆر ژیا و زۆری نوسی و زۆریش جیاوازبوو.
*مامۆستا لەبەشی فەلسەفەی زانكۆی سەالحەدین
سەرچاوە:
عبدالباقی یوسف ،سیمون دی بوفوار ،الكتابە ال��ذی تحدثت عن
سیكولوجیە المراە ،تشرین اونالین
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گفتوگۆیەكی هەڵبژاردە لەگەڵ سیمۆن دیبۆڤوار
لە فارسییەوە :كارزان محەمەد
سیمۆن دی بۆڤوار لە (9ی كانوونی یەكەمی 1908ز) لە پاریسی پایتەختی
فەرەنسا لە خێزانێكی ب��ۆرژوا لەدایك ب��ووە ،بەاڵم لەسەرەتای گەنجییەوە
،یەكێك بووە لە الیەنگرانی هزری فێمێنیزم ،لەدوای پەیوەندییەكی توندوتۆڵی
خۆشەویستیانە لەگەڵ ژان پۆڵ سارتەردا ،دەكەوێتە ژێر كاریگەریی بوونگەرایی
سارتەریشەوە.
گرنگترین بەرهەمەكانی دیبۆڤوار بریتین لە (یاداشتەكان كە  4بەرگە،
رەگەزەكەیتر  2بەرگ ،خوێنی ئەوانی دیكە ،میوان ،یاداشتەكانی كچێكی ملكەچ،
دیمەنە جوانەكان ،مەرگێكی زۆر ئارام ،مەراسیمی ماڵئاوایی ،)...دواجار لە
نیسانی (1986ز) دوای جێهێشتنی خەرمانێك لە نوسینی تایبەت بە بزووتنەوەی
ژنان و هزری مرۆڤگەرایی ،بۆ هەمیشە چاوەكانی لێكنا .ئەمەش دیالۆگێكە لەگەڵ
ناوبراودا.
***
* لەم حەوت ساڵەی رابردوودا ،سەرقاڵی نوسینی یاداشتەكانت بوویت ،لە
پەرتوكەكەتدا بەردەوام بیر لە كار و خوێندنی خۆت دەكەیتەوە .ئەو كاریگەریەی
من لە پەرتووكەكانتەوە وەرمگرت ،ئەمەیە كە ئەو ساتەی بڕوای مەزهەبیتان
لەدەست دا ،دەستت بەكاری نوسین كرد.
 بەبێ پێشەكییەكی هەڵخەڵەتێنەرانە دەڵێم تاوتوێكردنی ڕابردوویكەسێك هەروا ئاسان نییە .پەیوەندی من بە نوسینەوە پەیوەستە بە بەر لەم شتانە.
لە هەشت ساڵیدا چیرۆكم دەنووسی ،هەروەك چۆن زۆرینەی مندااڵن دەنووسن.
ئەمە بەڵگەی توانستی نوسین نییە ،رەنگە هەبێ بڵێت كە لەبەرئەوەی بڕوا
مەزهەبییەكەم لەدەستداوە ،پێشوازیم لە خولیای نوسین كردووە .وێڕای ئەمانەش
ئەو پەرتوكانەم دەخوێندەوە ،كە لە ناخەوە منی ڕادەچڵەكاند .وەك (ئاشێ لە
كەناری رووباری فلۆس )the mill on the flossدا ،بەتەواوەتی ئارەزووی ئەوەم
دەكرد وەك جۆرج ئۆلیوت بم ،كەسێ بم كە پەرتوكەكانی بخوێنرێتەوە ،یاخود
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ئەو كەسەی پەرتوكەكانی دەبنەمایەی هەژاندنی خوێنەر.
* ئەدەبیاتی ئینگلیزی كاریگەری لەسەر تۆ داناوە؟
 لە منداڵییەوە هۆگری خوێندنەوەی زمانی ئینگلیزی بووم .ئەدەبیاتیمندااڵن لە زمانی ئینگلیزیدا زۆر لە زمانی فەرەنسی زێدەترە .من عەشقی (ئەلیس
لە نیشتیمانی سەرسوڕهێنەرەكان) دام( ،پیتەر پین) و تەنانەت (رۆزامۆند لیمان)
ی چیرۆكەكە بووم.
* ئەدی وەاڵمی پرسیارەكەی سەرەوە؟
 بەڵێ ،من شەیدای ئەو پەرتوكە بووم ،لەكاتێكدا تائەندازەیەكیش كۆنە.كیژۆڵەیەك لە نەوەی قۆناغی مندا ،ئەم چەشنە پەرتوكانەی دەپەرست .هەر كچێك
خۆی لەنێو بەرگی (جودی) دا دەبینی .پەرتوكێكی تا ئەندازەیەك هۆشمەندانە و
تەنانەت زیرەكانەشە ،بەاڵم خولیای ژیانی ئەكادیمیانەی بەریتانیام هەبوو ،لەگەڵ
خێزانەكەمدا دەژیام و ژووری تایبەت بەخۆم نەبوو .لە راستیشدا هیچ شتێكم نەبوو،
كەواتە بەم حاڵەوە ناشێ بڵێم چانسم لەبەردەمدا بووە .لەو پەرتوكەدا ،رێگا بە
ژیانی تایبەت درابوو كە بە بۆچوونی من ،بەشكۆ بوو .نوسەر سەرجەم خەیاڵە
جوانەكانی كیژۆڵەكانی دەناسی :كوڕی قەدوبااڵ جوان بە ڕووخسارێكی هێدی و
هێمنەوە و لەم جۆرە چەشنانە .هەڵبەتە دواتر برۆنتە و ڤێرجینا وۆڵف خوێندەوە:
زۆر حەزم لەم شەپۆالنە نەدەكرد ،بەاڵم لە شەیدایانی پەرتوكەكەی ئەوم دەربارەی
(ئەلیزابێت بارت برانینگ).
* ئەدی یاداشتەكانی رۆژانەی؟
 نەخێر ،حەزم لێی نییە .ئەدەبیاتی زۆر نوسیوە و سەرنجڕاكێشە ،بەاڵمبەالی منەوە نامۆیە.
وۆڵف زۆر نیگەرانی چاپكردنی پەرتوكەكانی و قسەكانی خەڵك بوو.
من زۆر حەزم لێدەكرد .لەم پەرتوكەدا دەربارەی پێگەی ژنان دەدوێ ،وتارێكی
كورتە ،بەاڵم بەتەواوەتی نیشانەكەی پێكاوە .زۆر بەباشی ئەوە شی دەكاتەوە كە
بۆچی ژنان ناتوانن بنوسن .ڤێرجینا وۆڵف لە هەموو نوسەرە ژنەكانی دیكە پتر
بەالمەوە سەرنجڕاكێشە .تائێستا ئەو وێنانەی دیتومانە ،رووخساری بەچەشنێكی
سەرسوڕهێنەرانەیە . ..وۆڵف زیاتر بەالمەوە سەرنجڕاكێشە وەك لە (كۆڵتە)،
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لەكاتێكدا كۆڵتە ،زۆر چوەتە نێو وردەكاریی مەسەلەكانی وەك عەشق ،ماڵداری،
پاكژی و گیانلەبەرانەوە .بابەتەكانی ڤێرجینا وۆڵف زۆر بەرفراوانن.
* كتێبە وەرگێڕدراوەكانی دەخوێنیتەوە؟
 نەخێر ،ئینگلیزیەكەیم دەخوێندەوە .خوێندنەوەم بە ئینگلیزی باشترەبەبەراورد لە قسە پێكردنی.
* بۆچوونتان دەربارەی خوێندنی كۆلیژ و زانكۆ چییە بۆ نوسەرێك؟ تۆ لە
خوێندكارە نایابەكانی زانكۆی سۆربۆن بوویت و هەمووان چاوەنۆڕی ئەوەیان دەكرد
كارێكی ئاست بەرز لە وانەبێژیدا پەیدا بكەیت
 خوێندن زانیارییەكی ڕوواڵەتیانەی لەسەر فەلسەفە بەمن بەخشی ،بەاڵمئینتیمام بۆ فەلسەفە پەیدا كرد .مامۆستایی بەالی منەوە زۆر سودمەند بوو ،واتا
كاتێكی زۆرم بۆ خوێندنەوە ،نوسین و وانەخوێندن تەرخاندەكرد .لەو سەروەختەدا
مامۆستاكان بەرنامەیەكی زۆر گرانیان نەبوو.
خوێندن بناغەكەی منی پتەوتر كرد ،چونكە بۆ دەرچوونم لە تاقیكردنەوەدا،
دەبوایە ئەو مەیدانانە بدۆزمەوە كە لە چوارچێوەی بابەتی وانەكاندا نین .ئەو میتۆدە
ئەكادیمیانەی فێریان بووم بەتایبەت بۆ نوسینی پەرتوكی (رەگەزەكەیتر) ،بەكەڵكم
هات و بۆ گشت لێكۆڵینەوەكانی دیكەم سودمەند بوو .واتا بۆ ئەوەی بەخێرایی
بنۆڕیتە پەرتوكەكان ،پۆڵێنبەندیان بكەی ،ئەوەش ببینی كە كام بەرهەم گرنگە و
بتوانی ئەو بەرهەمانەی گرنگ نین وەالیان بنێی ،بتوانی لە بەرهەمەكان بنۆڕی و
پوختەیان بكەی.
* مامۆستایەكی باش بوویت؟.
 پێموانییە ،چونكە تەنها خوێندكارە زیرەكەكانم خۆش دەویست و هەرگیزبایەخم بە ئەوانی دیكە نەدەدا ،لەكاتێكدا مامۆستای باش دەبێ هەموو خوێندكارەكانی
خۆش بوێ ،بەاڵم ئەمە كەڵكی بۆ وانەوتنەوەی فەلسەفی نییە .هەمیشە چوار تا
پێنج خوێندكار هەن لە مشتومڕدا بەشداری دەكەن و ئەوانی دیكە هەر لە بنەڕەتەوە
بەالیانەوە وانەیەكی جیاواز نییە ،منیش خۆم زۆر لەپێناو ئەوانەدا ماندوو نەدەكرد.
* تۆ تا تەمەنی ( )35ساڵی ،ماوەی ( )10ساڵ بوو دەتنوسی بەبێ ئەوەی
چاپیان بكەی ،نائومێد نەببوی؟.
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 نەخێر ،چونكە لەو سەردەمەی ئێمەدا ،بابەت چاپكردن لە تەمەنی الویدانائاسایی بوو .هەڵبەتە یەك تا دوو كەس هەبوون بۆ نمونە (رادیگە) كە بیلمەت بوو.
خودی سارتەریش تا تەمەنی ( )35ساڵی كە هەردوو بەرهەمی (هێڵنج) و (دیوار)ی
چاپكرد ،شتێكی ئەوتۆی چاپ نەكردبوو.
كاتێك یەكەمین پەرتوكم كە شیاوی چاپیش بوو ،ڕەتكرایەوە ،كەمێ دڵسارد
بوومەوە .ئەو ساتەی یەكەمین چیرۆكم بەناوی (ئەو هات تا بمێنێتەوە) ڕەت
كرایەوە ،هەستێكی زۆر ناخۆشم ال دروست بوو .پاشان بیرم كردەوە كە پێویست
ناكات پەلە بكەم .زۆر نوسەریش هەبوون درەنگ دەستیان پێكرد .هەمووان هەمیشە
ناوی (ستاندال) دەهێنن كە تا تەمەنی ( )45ساڵی ،دەستی بە نوسین نەكرد.
* كاتێك ڕۆمانەكانی سەرەتات دەنوسی ،لەژێر كاریگەری نوسەرە
ئەمریكیەكاندا بوویت؟
لە ڕۆمانی (ئەو هات تا بمێنێتەوە)دا بەتەواوەتی لەژێر كاریگەریهەمەنگوای دا بووم ،چونكە ئەو بوو كە سادەیی دیالۆگ و بایەخی شتە گچكەكانی
ژیانی فێری ئێمە كرد.
* بۆ نوسینی ڕۆمان ،نەخشەیەكی ورد دادەڕێژی؟
 نەخێر ،خۆتان باشتر دەزانن بە ( )10ساڵ نوسینی ڕۆمانێك و كاركردنلەسەر یاداشتەكانیش ،لەگەڵ یەكتر ناگونجێن .بۆ نمونە كاتێك (ماندارن ها)م نوسی،
كەسایەتییەكان و ژینگەكانیانم خوڵقاند و وردە وردە نەخشەكەی فۆرمەڵە بوو،
بەاڵم بەشێوەیەكی گشتی چیرۆكەكە زۆر زووتر لەوە دەست پێدەكەم كە نەخشەی
كاركردنەكەی بۆ دابڕێژم.
* خەڵك دەڵێن تۆ زۆر بە پرەنسیپیت و تەنانەت یەك رۆژیش بەبێ كار
ناگوزەرێنیت ،لە چ كاتژمێرێكدا دەست بەكارەكەت دەكەی؟.
 من هەمیشە بەپەلەم .چیت لێ بشارمەوە حەز بە دەستپێكی رۆژەكەناكەم .یەكەمجار چا نۆش دەكەم و دواتر دوای كاتژمێر ( )9دەكەومەگەڕ تا كاتژمێر
( )1كار دەكەم ،پاشان هاوڕێكانم دەبینم و كاتژمێر ( )5دەگەڕێمەوە بۆ تەواوكردنی
كارەكانم تا كاتژمێر ( .)9حەز بە كاری پاشنیوەڕۆیانیش دەكەم ،كاتێ تۆ بڕۆی
ئەوا رۆژنامەكان دەخوێنمەوە و رەنگە بچم بۆ شت كڕین .زۆربەی كات كاركردن
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چێژبەخشە.
* چ كاتێ سارتەر دەبینی؟.
 شەوانە و هەندێكجاریش كاتی نانخواردن .بەگشتی پاشنیوەڕۆیان لەژوورەكەی ئەودا كار دەكەم.
* بەالی ئێوەوە دژوار نییە لەم ئەپارتمانەوە بڕۆیت بۆ ئەو ئاپارتمانەی
دیكە؟.
 نەخێر ،چونكە پەرتوكی ئەكادیمی نانوسم ،هەموو كاغەزەكانم پێیە ولەوێش دەتوانرێ كاری باش ئەنجام بدەیت.
* یەكسەر تەركیزتان لەسەری چڕ دەبێتەوە؟
 زیاتر پەیوەندی بەو شتەوە هەیە كە دەینوسم .ئەگەر كارەكە بەباشیبەڕێوەبچێ ،چارەكێك ،یاخود نیو كاتژمێر نوسینەكانی رۆژی پێشوو دەخوێنمەوە
و چەند جارێ دەستكاری دەكەمەوە ،پاشان هەر لەو خاڵەوە درێژەی پێدەدەم .بۆ
دەستپێكردن ،پێویستە نوسینەكانی پێشووم بخوێنمەوە.
* هاوڕێ نوسەرەكانیشت هەمان نەریتی تۆیان هەیە؟
 نەخێر ،ئەم مەسەلەیە زۆر خودییانەیە .بۆ نمونە (سارتەر) ،نەریتەكەیبەتەواوەتی جیاوازە لە من )6( .مانگی تەواو بۆ ماوەی ( )12كاتژمێر لە رۆژێكدا
كاری دەكرد .دوای ئەوەی پەرتوكەكەی تەواو دەكرد )6( ،هیچ كارێكی نەدەكرد.
هەروەك گوتم من هەموو رۆژێ كار دەكەم ،جگە لە دوو تا سێ مانگی پشوو كە
دەڕۆم بۆ گەشت ،بەگشتی لە ماوەی گەشتەكەمدا هەرگیز كار ناكەم .بەدرێژایی
ساڵ زۆر كەم دەخوێنمەوە ،هەربۆیە كاتێ بۆ گەشت دەچم ،یەك جانتای پڕ لە
پەرتووك لەگەڵ خۆمدا دەبەم ،ئەو پەرتوكانەی كە كاتم نەبووە بیانخوێنمەوە ،بەاڵم
ئەگەر گەشتەكەم بۆ ماوەی یەك مانگ ،یاخود یەك مانگ و نیو بێت ،هەست بە
نائاسودەیی دەكەم بەتایبەتی ئەگەر لەنێوەندی دوو پەرتوكدا بم ،حەوسەڵەم بە
بێكاری لەدەست دەچێ.
سەرچاوە:
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